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PARTEA I.  

CONSIDERAŢII GENERALE 

Tendinţe actuale în formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor 
 

Importanţa formării judiciare se bucură în acest moment de o recunoaştere fără precedent în 

cadrul Uniunii Europene, multe dintre documentele, luările de poziţie şi acţiunile instituţiilor 

europene evidenţiind acest aspect.  

În Comunicarea sa din data de 13 septembrie 20111 Comisia Europeană sublinia faptul că 

formarea judiciară este un element crucial în cadrul procesului de creare a unei culturi judiciare 

europene întrucât ea consolidează încrederea reciprocă între statele membre, practicieni şi 

cetăţeni. 

Este esenţial, în viziunea Comisiei Europene: „ca statele membre, sistemul judiciar, 

instituţiile de învăţământ cu profil judiciar şi profesiile juridice să îşi sporească activităţile de 

formare judiciară. Având în vedere că sunt cel mai bine plasate pentru a se asigura că legislaţia 

comunitară este integrată în formarea naţională, acţiunea la nivel european va completa 

activităţile la nivel naţional”. 

Intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona a creat o bază legală pentru acţiunile UE de 

sprijinire a formării judiciare (art. 81 si 82 din TFUE). Finanţarea de către Comisia Europeană sau 

Parlamentul European a numeroase studii sau programe propuse fie de instituţiile de formare din 

statele membre, fie de reţelele de formare judiciară sau instituțiile europene de formare confirmă 

acest sprijin. 

O serie de direcţii de acţiune şi tendinţe par a se desprinde din aceste documente. Enumerăm 

câteva dintre acestea: 

- formarea judiciară este, în primul rând, apanajul statelor membre; 

- activităţile de formare la nivel european trebuie să fie intensificate şi sprijinite, de către 

toți factorii implicați; 

- activităţile de formare trebuie sa vizeze toţi practicienii dreptului, dar o importanţă 

deosebită trebuie acordată formării judecătorilor, procurorilor şi personalului auxiliar; 

                                                 
1 Comunicarea nr. 551 din data de 13 septembrie 2011. 
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- se va acorda prioritate unor domenii-cheie cum sunt: acquis-ul comunitar, drepturi şi 

libertăţi fundamentale, cooperare judiciară internaţională şi jurisprudenţa CJUE. 

Nevoile de formare pe plan european coincid cu cele identificate la nivel naţional: un număr 

mare de judecători şi procurori în funcţie au, în continuare, nevoie de o formare de bază în materia 

dreptului UE, se simte nevoia promovării unei culturi europene autentice în rândul tinerilor 

magistraţi, formarea în materia acquis-ul comunitar va rămâne în continuare o provocare, acesta 

îmbogățindu-se în mod continuu. Totodată nevoia de formare în domeniul limbilor străine şi 

cunoaşterea reciprocă sunt constante ale tuturor sistemelor de drept. 

Acestor tendințe europene li se adaugă, la nivel național, provocarea pe care intrarea în 

vigoare a patru noi coduri o aduce sistemului judiciar. Alte particularități, cum sunt nevoia de 

formare în domenii ca lupta împotriva corupției sau infracțiunile economico-financiare nu 

contrazic, ci completează direcțiile de formare trasate la nivel european. 

Rolul esenţial pe care Comisia Europeană îl atribuie Institutului Naţional al Magistraturii a 

fost confirmat de fiecare dată în cadrul rapoartelor intermediare privind progresele realizate în 

cadrul mecanismului de cooperare şi verificare în cadrul cărora s-a solicitat insistent consolidarea 

INM, sporirea capacităţii sale şi adoptarea propunerilor acestuia referitoare la îmbunătăţirea 

standardelor de formare şi recrutare. 

În acest context, formarea continuă oferită de INM trebuie să fie caracterizată prin 

deschidere către nou (fie ca e vorba de domenii noi de formare, metode didactice noi sau soluții 

tehnice), eficiență (este esențială folosirea rațională, cu un impact maxim a resurselor existente) și 

adaptabilitate (formarea trebuie sa răspundă mereu nevoilor actuale ale sistemului). Obiectivele 

programului de formare continuă pentru anul 2014, centrate pe principalele nevoi identificate, 

răspund acestor cerințe generale. 

Date referitoare la formarea continuă realizată de INM în cursul 
anului 2013 
 

1. Acțiuni de formare continuă realizate la nivel național în cursul anului 2013 

 

Obiectivele Programului de formare continuă pentru anul 2013 au vizat: 

 Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc aduse 

de intrarea în vigoare a noilor coduri civil, penal, de procedură civilă şi de procedură penală şi a altor 

modificări legislative importante; 

 Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraţilor; 

 4



 Pregătirea magistraţilor în domeniul dreptului european: drept UE, CEDO, cooperare judiciară 

internaţională în materie civilă şi penală. Întărirea cooperării europene şi regionale; 

 Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiţiile art. 33 din Legea 

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; 

 Formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări; 

 Dezvoltarea abilitaţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punţi de 

comunicare eficiente între magistraţi şi societate. Implicarea judecătorilor şi procurorilor în dezvoltarea 

politicilor publice în justiţie. 

În anul 2013 INM a organizat un număr de 255 seminarii, la care au participat 6.121 

judecători, procurori, personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi magistraţi 

asistenţi (participări efective). 4.522 de magistraţi au participat la seminarii (diferenţa între 

numărul de participanţi şi numărul de participări efective se datorează faptului că unii magistraţi au 

participat la acţiuni de formare de mai multe ori în cursul anului 2013).  

 

În ceea ce priveşte numărul participărilor la acţiunile de formare continuă, evoluţia în timp a 

acestora poate fi ilustrată astfel:  
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Aşadar, în 2013 INM a format 67% din numărul magistraţilor din sistem (6758 judecători şi 

procurori).  

 

Dintre cei 6.121 magistraţi şi personal din sistemul judiciar formaţi 3.916 au fost judecători, 

2.121 procurori, 50 magistraţi-asistenţi din cadrul ÎCCJ, 32 experţi asimilaţi magistraţilor din cadrul 

MJ, CSM şi PÎCCJ. 
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În ceea ce priveşte numărul opţiunilor formulate de magistraţi la momentul transmiterii 

listelor de seminarii la începutul anului 2013, 6.078 dintre aceştia au formulat opţiuni de a 

participa la una dintre acţiunile organizate de INM.  

4.212 (70%) dintre magistraţii care au formulat opţiuni au participat la seminarii de formare 

continuă. Precizăm însă că mulţi din cei care nu au participat la acţiunile de formare organizate de 

INM au fost selectaţi şi invitaţi să participe, fiind însă, din diferite motive, în imposibilitate de a se 

prezenta.  

 

În ceea ce priveşte domeniile în care INM a asigurat formare, precizăm faptul că accentul a 

fost pus în 2013 pe formarea în materia noilor coduri: 114 seminarii şi 4 conferinţe au fost 

dedicate acestui obiectiv, rezultatul fiind un număr de 2.901 de magistraţi formaţi (1.837 judecători 

și 1.034 procurori, 19 magistrați asistenți și 11 experţi asimilaţi magistraţilor) – 3.746 participări 

(2.421 judecători și 1.287 procurori, 25 magistrați asistenți și 13 experţi asimilaţi magistraţilor).  

 

4.826 din judecătorii si procurorii din sistem (72%) au participat pană în prezent la cel 

puțin o acțiune de formare în materia noilor coduri.  
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Inspirat de succesul conferinţelor transmise on-line în 2011 și în 2012 în materia noului Cod 

Civil și noului Cod de Procedură Civilă INM a organizat în 2013 2 conferinţe naționale și 2 

conferințe internaționale dedicate noilor coduri civil și de procedură civilă. 

Cele 4 conferinţe au fost transmise on-line, prin sistem e-streaming, putând fi urmărite în 

direct de către toţi magistraţii interesaţi. 

Pentru magistraţii care, din diferite motive, nu au avut posibilitatea de a le vizualiza în 

direct, conferinţele au fost înregistrate video şi au fost postate pe pagina de internet a INM dedicată 

conferinţelor. Prelegerile au fost transcrise de experţii INM, fiind postate şi ele pe pagina de 

internet a INM sub forma unor broşuri.  

Avantajul major al acestor conferinţe l-a constituit accesul tuturor magistraţilor la dezbateri 

susţinute de cei mai buni specialişti din domeniu, cu discuţii al căror nivel a fost garantat atât prin 

calitatea şi ţinuta profesională a formatorilor, cât şi prin înalta specializare a participanţilor. 

În ceea priveşte numărul de accesări prin sistemul e-streaming, acest număr a fost de 6.428 - 

8.415 de conexiuni pentru fiecare zi de conferinţă, cu un nivel maxim de 1.855 utilizatori simultani. 

Înregistrările video plasate pe site au avut şi ele până în prezent un număr de 20.237 de utilizatori 

unici la secțiunea dedicată Noului Cod de Procedură Civilă, respectiv 49.213 utilizatori unici pentru 

secțiunea dedicată Noului Cod Civil.   

 

În ceea ce privește programul de formare a formatorilor, Institutul Naţional al 

Magistraturii a organizat, în perioada martie-aprilie 2013, o serie de şase seminarii cu tema Abilităţi 

non-juridice - Aptitudini didactice. Seminariile au fost adresate formatorilor INM din cadrul 

activităţii de formare iniţială.    

La  aceste seminarii au fost pregătiţi un număr de 57 formatori ai INM. 
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• Proiectul finanţat cu fonduri ale Confederaţiei Elveţiene „Îmbunătăţirea capacităţii 

judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economico-

financiare” şi implementat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al 

Magistraturii şi Direcţia Naţională Anticorupţie a avut ca obiectiv specific crearea şi formarea unui 

grup de 15 experţi ai INM şi DNA până la finalul anului 2013 care să susţină seminariile de 

formare continuă a judecătorilor şi procurorilor prevăzute în acest proiect pentru perioada 2014-

2015 şi, ulterior, să fie implicaţi în programele de formare continuă ale INM în domeniul de 

referinţă.  

În acest scop, INM a organizat 2 sesiuni de formare de formatori pentru un grup de 24 

persoane - 18 formatori INM specializaţi în domeniul luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii 

economico-financiare şi 6 experţi ai DNA în acelaşi domeniu.  

 

2. Contribuţia INM la dezvoltarea spaţiului judiciar comun european  

A.  Institutul Naţional al Magistraturii – membru în reţele internaţionale. 

Cooperarea cu alte rețele și instituții internaționale 

În contextul în care, la nivel european, se urmăreşte identificarea unor valori comune şi 

crearea unei justiţii armonizate în spaţiul juridic, realizarea unui climat de încredere între 

magistraţii europeni şi recunoaşterea reciprocă a hotărârilor pronunţate de diferite jurisdicţii 

reprezintă o preocupare importantă şi pentru INM. 

Această preocupare s-a concretizat, în cursul anului 2013, în diferite colaborări cu instituţii 

sau organizaţii internaţionale precum şi în participarea INM într-o serie de conferinţe internaţionale, 

programe de cooperare europeană sau regională. 

•   Astfel, INM a fost reprezentat la toate activităţile organelor de conducere şi de lucru ale 

EJTN (European Judicial Training Network) care au avut loc în cursul anului 2013, respectiv 

Adunarea Generală EJTN, întrunirile Steering Commitee (Comitetul de Pilotaj al rețelei), întâlnirile 

grupului de lucru „Programe”, ale grupului de lucru „Programul de schimb”, ale grupului de lucru 

„Tehnologii”, ale sub-grupului de lucru „Formarea formatorilor” şi ale sub-grupului de lucru „Drept 

administrativ”. 

În 2013, cu ocazia Adunării generale a EJTN, în urma voturilor exprimate, INM a fost 

reales membru al Steering Commitee pentru încă un mandat de trei ani, care va începe în 2014, 

alături de Olanda, Franţa, ERA, Germania, Portugalia, Spania, Belgia, Austria. INM îşi va păstra 

totodată calitatea de membru al grupurilor de lucru „Programe”, „Programul de schimb” şi 

„Tehnologii” în mandatul viitor al acestor organisme de lucru ale EJTN (2014-2017), fapt ce indică 

dorința INM de a se implica activ în dezvoltarea şi activitățile rețelei. Calitatea INM de membru cu 
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drepturi depline al Reţelei, încă din anul 2007, permite participarea magistraţilor români la acţiuni 

de formare deschise la nivelul întregii Europe, aducând o contribuţie semnificativă la procesul de 

integrare a sistemului judiciar român în contextul general european. 

Ca şi în anii anteriori, INM a fost implicat în mod activ în derularea activităţilor EJTN. 

Astfel, în anul 2013 INM a găzduit o întâlnire a Steering Commitee, o întâlnire a grupului de lucru 

„Programul de schimb” şi un seminar EJTN, desfășurat în cadrul programului lingvistic. 

•   INM a fost reprezentat și la Adunarea Generală a EAJTN (European Arab Judicial 

Training Network).  

•   O nouă preocupare a INM a reprezentat-o cooperarea cu alte rețele de judecători 

coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene. În premieră europeană, a fost realizată 

interconectarea rețelelor de coordonatori din România, Italia și Olanda. Astfel, cea de-a patra 

conferință dedicată formării membrilor EuRoQuod (organizată cu ocazia aniversării primului an de 

existență a rețelei) a fost transmisă în direct, online, membrii rețelelor similare din Italia (e-Gaius) 

și din Olanda (Eurinfra) fiind invitați să urmărească conferința și să intervină, prin Skype sau pe 

chat, aducând contribuții și experiențe personale si participând în mod activ la dezbateri. Succesul 

acestei inițiative a fost confirmat de numărul mare de colegi din Italia și Olanda care s-au conectat 

la site-ul dedicat conferinței precum și de intervențiile online ale acestora.  

•  În cea ce privește contribuția INM în dezvoltarea programului HELP menționăm 

următoarele: în cursul anului 2013, INM a desemnat un formator propriu focal-point al României în 

cadrul programului HELP. În această calitate, formatorul INM administrează pagina de internet2 

prin informarea magistraților români cu privire la aspectele recente din jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului, evenimente de formare în acest domeniu, noutăți în materia 

drepturilor omului. De asemenea, în cursul anului 2013 INM a fost ales, alături de alți 5 membri, în 

Boardul Consultativ al HELP. Principala sarcina a Board-ului este de a acorda asistență 

Secretariatului HELP în proiectarea activităților de formare în domeniul drepturilor omului.  

În decembrie 2013, INM a găzduit lansarea programul HELP în România, alături de 

modulul pilot e-learning Aspecte privind nediscriminarea în jurisprudența CEDO, în cadrul unui 

eveniment la care au participat oficiali ai Consiliului Europei, judecători, procurori, Agentul 

Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Președintele Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării. Desfășurarea propriu-zisă a modului de e-learning la care s-au 

înscris 30 de judecători și procurori va avea loc în cursul anului 2014.  

 

                                                 
2 http://helpcoe.org/national-page/romania 
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B.  Institutul Naţional al Magistraturii – partener în proiecte finanţate de Comisia 

Europeană 

•   În 2012 Comisia Europeană a aprobat finanţarea a două proiecte de formare continuă în 

domeniul cooperării judiciare propuse de INM si CSM, unul în materie civilă, iar cel de-al doilea în 

materie penală. Primele seminarii s-au desfășurat în toamna anului 2013, urmând ca proiectele să se 

finalizeze în toamna anului 2014. Partenerii INM în cadrul acestor proiecte sunt școlile de 

magistratură din Italia, Franța si Spania (proiectul civil), respectiv școlile de magistratură din 

Polonia, Spania, Bulgaria si Cehia (pentru proiectul penal). 

Aceste programe îşi propun nu doar informarea magistraţilor cu privire la conţinutul 

regulamentelor şi directivelor aplicabile în materia cooperării judiciare internaţionale, ci mai ales o 

abordare practică a diferitelor ipostaze ale cooperării judiciare, abordare grefată exact pe specificul 

activităţii fiecăreia dintre profesiile implicate (judecători, procurori, avocaţi şi grefieri). 

•   INM este partener, alături de Consiliul Superior al Magistraturii din România, în perioada  

ianuarie 2013 – iunie 2014, în Proiectul JUST/2012/FRAC/AG/2755 „Cooperarea Judiciară 

Europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica instanţelor naţionale – potenţial 

neexplorat”, coordonat de către Institutul Universitar European din Florenţa (European University 

Institute – EUI).  

În cadrul acestui proiect, un număr de 14 magistraţi din România alături de magistraţi din 

Croaţia, Italia, Polonia şi Spania au participat, pe parcursul anul 2013, la trei ateliere de lucru 

(workshop-uri), în vederea dezvoltării dialogului judiciar dintre judecătorii naţionali ai statelor 

partenere. Reprezentanţii INM şi CSM în Comitetul de coordonare au participat, în calitate de 

experţi, la toate aceste activităţi.  

• În anul 2013 INM a fost partener în cadrul a 17 proiecte, depuse de alte școli și instituții de 

formare, respectiv: 3 proiecte coordonate de ERA, 3 proiecte coordonate de ENM, 5 proiecte 

coordonate de către  Școala de magistratură din Spania, 1 proiect coordonat de către Institutul 

Judiciar din Bulgaria. De asemenea, INM a participat în 5 proiecte coordonate de parteneri din 

România ai Institutului (3 proiecte coordonate de către Freedom House România şi 2 proiecte 

coordonate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv, Inspectoratul 

General al Poliţiei Române). 

Încrederea manifestată de către celelalte școli de magistratură care s-au alăturat INM în 

cadrul acestor proiecte, precum și de către Comisia Europeană, care a decis finanțarea acestora, 

reprezintă o dovadă a poziției și prestigiului pe care INM le-a câștigat pe plan european. Această 

încredere a fost confirmată în 2013, când Comisia Europeană a aprobat alte 3 proiecte propuse de 

INM și CSM, proiecte care se vor derula în perioada 2014-2016. 
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De asemenea, INM va avea din 2014 statutul de partener în cadrul a 9 proiecte depuse de 

alte școli și instituții de formare, respectiv: 3 proiecte coordonate de ERA, 1 proiect coordonat de 

ENM (școala de magistratură din Franța), 3 proiecte coordonate de Școala de magistratură din 

Spania și 2 proiecte coordonate de școala de magistratură din Belgia. 

 

C.   Contribuţia Elveţiană pentru Uniunea Europeană extinsă 

•   În perioada 2012 – 2014, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al 

Magistraturii derulează proiectul „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în 

domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”. În cadrul proiectului 

se desfăşoară atât activităţi de formare profesională adresate cu prioritate judecătorilor şi 

procurorilor români, cât şi activităţi de elaborare a unor materiale de formare şi a unor modele de 

acte procedurale care vor fi puse la dispoziţia sistemului judiciar şi societăţii civile. 

•   În perioada 2013 – 2015, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al 

Magistraturii şi Direcţia Naţională Anticorupţie derulează proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii 

judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi 

financiare”. Activităţile proiectului au în vedere formarea de formatori în domeniul luptei împotriva 

corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, organizarea de seminarii specializate de pregătire 

profesională în domeniile specifice, precum şi elaborarea de ghiduri relevante în acest domeniu. 

•  În perioada 2013 – 2014, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al 

Magistraturii şi Ministerul Public derulează proiectul „Întărirea capacităţii Ministerului Public de 

a obţine rezultate mai bune în lupta împotriva corupţiei mici”. În cadrul proiectului au fost 

organizate activităţi de formare moderate de către o echipă comună de experţi selectaţi de către 

Ministerul Public, precum şi din formatorii INM specializaţi în domeniul luptei împotriva micii 

corupţii.  

Obiectivele formării continue pentru anul 2014. Elemente de noutate. 
Particularităţi 
 

Programul de formare continuă pentru anul 2014 a fost realizat după metodologia urmată şi 

anii anteriori, fiind rezultatul analizei mai multor documente: 

 sinteza răspunsurilor trimise de instanţe si parchete referitoare la domeniile (temele) 

pentru care magistraţii doresc să se organizeze acţiuni de formare în cursul anului 2014; 
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 fişele de evaluare a acţiunilor de formare pentru anul 2013, de unde au fost selectate 

observaţiile şi sugestiile participanţilor în ceea ce priveşte activitatea viitoare de formare 

desfăşurată de INM; 

 analiza programelor de formare continuă desfăşurate în 2012 şi 2013; 

 analiza datelor statistice referitoare la tipurile de cauze soluţionate de instanţe în cursul 

anilor 2012 şi 2013; 

 analiza datelor statistice referitoare la numărul de opţiuni formulate de magistraţi pentru 

seminariile de formare continuă incluse în programul de formare continuă pentru anul 2013, 

raportat la numărul de locuri oferite; 

 propunerile formatorilor INM referitoare la programul de formare continuă pentru anul 

2014; 

 analiza documentelor strategice care conţin angajamente ale României ulterioare 

momentului aderării, cum este Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor 

membre reuniţi în cadrul Consiliului privind formarea profesională a judecătorilor, a procurorilor şi 

a personalului din justiţie în cadrul Uniunii Europene; 

 analiza cauzelor aflate pe rolul CEDO; 

 programul Stockholm, adoptat de Consiliul European în decembrie 2009; 

 Comunicarea Comisiei Europene nr. 551 din 13 septembrie 2011 privind formarea 

judiciară; 

 Rapoartele intermediare ale Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu 

privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. 

 

Urmare analizei realizate, s-a apreciat ca obiectivele formării reţinute prin programele de 

formare anterioare rămân valabile şi pentru anul 2014, cu următoarea ordine de prioritate: 

1. Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor legislative majore din sistemul legal 

românesc aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri civil, penal, de procedură civilă şi de 

procedură penală şi a altor modificări legislative importante; 

2. Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraţilor; 

3. Pregătirea magistraţilor în domeniul dreptului european: drept UE, CEDO, cooperare 

judiciară internaţională în materie civilă şi penală. Întărirea cooperării europene şi regionale; 

4. Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiţiile art. 

33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; 

5. Formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări; 
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6. Dezvoltarea abilitaţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei 

punţi de comunicare eficiente între magistraţi şi societate. Implicarea judecătorilor şi procurorilor în 

dezvoltarea politicilor publice în justiţie. 

 

 
Chiar dacă obiectivele programului de formare continuă rămân, în linii mari, aceleaşi, 

programul pe anul 2014 aduce şi o serie de elemente de noutate: 

1. Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor legislative majore din sistemul 

legal românesc aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri civil, penal, de procedură civilă şi 

de procedură penală şi a altor modificări legislative importante 

Intrarea în vigoare a noilor coduri presupune un efort deosebit din partea magistraţilor 

români pentru asimilarea tuturor acestor modificări legislative. INM, prin poziţia şi prin rolul său, 

are obligaţia de a veni în întâmpinarea şi în sprijinul acestei nevoi de formare. Având în vedere 

anvergura acestui demers şi importanţa sa, am considerat că pregătirea magistraţilor în privinţa 

modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc trebuie să rămână obiectivul principal 

al Programului de formare continuă pentru anul 2014. 

Proiectul “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării 

judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi” are drept scop îmbunătăţirea 

capacităţilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la aplicarea noilor 

coduri. Formarea în privinţa modificărilor legislative majore aduse de noile coduri reprezintă o 

provocare pentru INM.  

În cadrul proiectului se vor derula următoarele activităţi: organizarea unor sesiuni de 

formare a formatorilor INM, elaborarea a 24 module e–learning în domeniul noilor dispoziţii ale 

codului civil, codului de procedură civilă, codului penal şi codului de procedură penală, instruirea 

în sistem de formare e-learning a judecătorilor şi procurorilor români, organizarea de seminarii, la 

nivel descentralizat, în coordonarea INM, pentru toţi judecătorii şi procurorii români din sistem, 

elaborarea  şi distribuirea unui CD interactiv cu cele 4 noi coduri comentate. Durata acestui proiect 

este de 3 ani, iar finanţarea se va realiza în principal de Elveţia (85% din valoarea proiectului). Co-

finanţarea din partea română va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii. 

INM va continua demersul iniţiat anii trecuţi prin seria de conferinţe naționale cu 

transmitere on-line în materia noilor coduri. Pentru 2014 INM și-a propus organizarea a 10 

conferințe naționale și a 4 conferințe internaționale dedicate noilor coduri. 
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2. Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraţilor va 

constitui în continuare o preocupare a programului de formare continuă şi în 2014, importanţa 

acestui demers fiind recunoscută prin numărul de acţiuni programate în acest domeniu şi prin 

poziţia pe care acest obiectiv o ocupă în economia întregului program. 

Domenii ca: drept civil şi procesual civil, drept penal şi procesual penal, insolvenţă, dreptul 

societăţilor comerciale, drept administrativ şi financiar fiscal, dreptul muncii, dreptul asigurărilor 

sociale, justiţie pentru minori, dreptul mediului, dreptul concurenţei, piața de capital se regăsesc şi 

în acest an în programul de formare continuă cuprinse, ca și anii anteriori, la obiectivul referitor la 

unificarea practicii judiciare. 

În urma analizării înscrierilor la seminariile de formare continuă pentru 2012 şi 2013 s-a 

constatat că unul dintre cele mai solicitate domenii a fost cel al practicii neunitare, acesta 

înregistrând cele mai multe opţiuni din partea judecătorilor şi procurorilor. 

De asemenea, din fişele de evaluare a seminariilor de practică neunitară a rezultat faptul că 

participanţii au apreciat ca deosebit de important acest demers al unificării practicii şi ca imperativă 

includerea în continuare a acestui domeniu în cadrul programelor de formare continuă realizate de 

INM. 

De altfel, propunerile venite din partea judecătorilor şi procurorilor converg către aceeaşi  

concluzie. 

Având în vedere aceste argumente, INM a acordat unificării practicii judiciare un loc 

privilegiat în cadrul obiectivelor programelor de formare continuă pentru anul 2014, cu precizarea 

că, pentru a veni în întâmpinarea dorinţei magistraţilor, numărul acestor seminarii a crescut 

semnificativ, în mod constant, în fiecare an. 

Ca element de noutate, semnalăm faptul că INM își propune să organizeze în cursul anului 

2014 4 întâlniri de lucru cu președinții fiecărei secții specializate din cadrul curților de apel 

(civilă, penală, contencios administrativ şi fiscal, dreptul muncii), la care vor fi invitați să participe 

și președinții secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție. Scopul programului îl constituie 

identificarea și dezbaterea aspectelor soluționate diferit în cadrul instanțelor în materie civilă, 

penală, a contenciosului administrativ și fiscal și dreptului muncii. Problemele astfel identificate 

vor fi valorificate în cadrul agendelor seminariilor de formare continuă planificate la nivel 

centralizat și descentralizat în materiile menționate.    

În ceea ce privește seminariile de formare continuă care vor avea ca obiectiv unificarea 

practicii judiciare precizăm că, și de această dată punctul de plecare al acestora îl vor reprezenta 

recursurile în interesul legii promovate de PÎCCJ, deciziile ÎCCJ în aceasta materie, problemele de 
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practică neunitară semnalate de instanţe, studiile de practică neunitară elaborate de formatorii INM 

şi propunerile primite de la magistraţi în acest domeniu. 

Seminariile vor reuni practicieni din diferite curţi de apel, pentru a dezbate şi a identifica un 

punct de vedere comun în soluţionarea acelor probleme de drept care au primit soluţii diferite. 

Astfel, acţiunile de formare continuă pot constitui, prin faptul că aduc împreună magistraţi din 

cadrul mai multor curţi de apel, un mijloc eficient de uniformizare a practicii judiciare.  

INM îşi propune să continue să transmită on-line cele mai interesante din seminariile de 

practică neunitară, accesul la aceste seminarii urmând a fi asigurat curţilor de apel şi parchetelor de 

pe lângă acestea, pe bază de parolă. Magistraţii care urmăresc seminariile on-line au, graţie acestui 

sistem, posibilitatea de a pune întrebări în timp real formatorului sau de a răspunde colegilor aflaţi 

în seminar. Cele 5 seminarii transmise în aceste condiţii în cursul anului 2013 (unul dedicat 

dreptului civil, unul în materia dreptului procesual civil, unul în materia dreptului muncii, unul în 

domeniul medierii și unul în materia executării pedepselor) s-au bucurat de un real succes şi ne-a 

determinat să prevedem această posibilitate pentru seminariile de practică neunitară care vor fi 

organizate în 2014.  

Astfel, pentru anul 2014 INM îşi propune continuarea programului de formare a 

magistraţilor care funcţionează în instanţe specializate. Pe lângă cele 107 seminarii realizate la nivel 

descentralizat și cele 14 conferințe în materia noilor coduri INM va realiza, în  materia dreptului 

civil, 4 seminarii dedicate unificării practicii judiciare în materie civilă și procesual civilă. Unul din 

aceste seminarii va fi realizat în colaborare cu SNG.  

INM a acordat şi în acest an un loc important formării magistraţilor din cadrul secţiilor 

contencios administrativ şi fiscal (15 seminarii), de dreptul muncii şi asigurărilor sociale (2 

seminarii si, ca element de noutate, un curs de formare on-line), respectiv de cauze cu minori şi de 

familie (9 seminarii). Alte seminarii vor fi realizate în materia insolvenţei (1 seminar) şi a 

societăţilor comerciale (1 seminar).  

O parte din aceste seminarii au fost incluse şi în Catalogul EJTN pentru anul 2014, raţiunea 

principală fiind aceea de a aduce împreună judecători români şi judecători străini, pentru a dezbate 

acele chestiuni de drept care ridică probleme în diferite sisteme de drept, precum şi soluţiile 

identificate de acestea.  

Răspunzând solicitărilor venite din partea magistraţilor (sinteza răspunsurilor trimise de 

instanţe şi parchete referitoare la domeniile şi temele pentru care magistraţii îşi doresc să se 

organizeze acţiuni de formare în cursul anului 2014 se află în anexa nr. 2), INM a inclus în 

Programul de formare continuă pentru 2014 mai multe seminarii în domeniul corupţiei şi al 
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criminalităţii economico-financiare: 16 seminarii realizate la nivel descentralizat şi 6 seminarii 

realizate la nivel centralizat.  

Tot in domeniul corupției INM si MJ îşi propun organizarea unei conferinţe în vederea 

discutării evoluţiilor cheie în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, a bunelor practici 

dezvoltate şi a principalelor măsuri care urmează să fie luate în cu privire la aplicarea prevederilor 

acesteia. Conferinţa va avea o durată de 2 zile şi se va bucura de participarea a aproximativ 100 de 

reprezentanţi de la nivel înalt din cadrul instituţiilor publice, al celor trei puteri în stat, dar şi de 

reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. Conferința va fi 

finanțata de Guvernul Olandei.  

Alte 2 seminarii, ambele incluse în Catalogul EJTN, aşadar deschise participării 

internaţionale, vor fi dedicate tacticii, tehnicii şi metodicii criminalistice în desfăşurarea procesului 

penal. 

Vor fi realizate, de asemenea, seminarii în domenii ca: dreptul concurenţei (un seminar şi o 

conferinţă), dreptul mediului (2 seminarii, unul inclus în Catalogul EJTN), criminalitate informatică 

(1 conferinţă), confiscare extinsă și recuperarea prejudiciului (4 seminarii si 2 dezbaterii), 

combaterea criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice (o conferinţă şi 8 seminarii), practici și 

proceduri de sancționare a consumatorilor de droguri (1 seminar). 

Menţionăm aici şi colaborarea cu AEAJ (Asociaţia Europeană a Judecătorilor 

Administrativi), împreună cu care vom realiza două seminarii de formare, unul în domeniul 

dreptului administrativ şi unul în domeniul dreptului mediului.  

Această colaborare, iniţiată în 2010, răspunde şi direcţiei trasate prin Comunicarea Comisiei 

Europene din data de 13 septembrie 2011, în care se arată că: „Furnizorii actuali de formare 

judiciară şi reţelele europene de practicieni în domeniul dreptului oferă un instrument eficace de 

natură să asigure o creştere semnificativă a formării judiciare europene. Totuşi, este necesar în 

continuare să se elimine lacunele existente în ceea ce priveşte conţinutul formării, frecvenţa 

activităţilor şi numărul de participanţi. Aceste asociaţii sunt parteneri-cheie pentru promovarea 

formării judiciare europene, evaluarea relevanţei conţinutului şi metodologiilor formării, 

diseminarea informaţiilor privind resursele disponibile în materie de  formare şi asigurarea unei 

mai bune asimilări”. 

 

3. Formarea magistraţilor români în domeniul dreptului european 

Importanţa implicării României în îndeplinirea obiectivelor Programului Stockholm face  

formarea magistraţilor în domeniul dreptului european să rămână o preocupare importantă a 
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programului pentru anul 2014, concretizată în creşterea numărului de acţiuni şi a numărului de 

magistraţi formaţi în acest domeniu.  

Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 13 septembrie 2011: „În centrul 

formării judiciare europene ar trebui să figureze ansamblul acquis-ului Uniunii, inclusiv dreptul 

material şi procedural, instrumentele de cooperare judiciară şi jurisprudenţa corespunzătoare a 

CJUE”. 

Ca şi în anii anteriori, programul realizat în materia dreptului UE se va desfăşura pe mai 

multe paliere: o parte din seminarii se vor adresa magistraţilor care doresc să dobândească 

cunoştinţe de bază, generale, în materia dreptului UE. Alte seminarii vor avea un conţinut cu un 

grad mai mare de specializare, vizând domenii ca: libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a 

persoanelor, adresându-se magistraţilor care deţin deja cunoştinţele de bază necesare. În fine, se vor 

realiza şi seminarii cu un grad ridicat de specializare, în domenii ca dreptul administrativ şi dreptul 

muncii.  

Numărul acestor seminarii va creşte, expresie a angajamentului pe care INM a înţeles să şi-l 

asume în îndeplinirea obiectivelor programului Stockholm3.  

În acelaşi sens, INM recunoaşte în continuare importanţa formării magistraţilor în privinţa 

practicii CEDO, domeniu în care va continua formarea diferenţiată în ceea ce priveşte aspectele 

civile şi aspectele penale ale CEDO.  

Având în vedere succesul seminariilor incluse în Catalogul EJTN în anii anteriori, INM a 

păstrat în Catalogul pentru 2014 două seminarii de CEDO.  

De altfel, INM a crescut, în general, numărul seminariilor organizate în materia dreptului 

european incluse în Catalogul EJTN, incluzând, în afară de cele 2 seminarii de CEDO, 2 seminarii 

de drept UE şi 5 seminarii de cooperare judiciară internaţională; în afară de importanţa celor trei 

domenii şi de interesul pe care acestea le prezintă pentru toţi magistraţii europeni, includerea celor 

9 seminarii în Catalogul EJTN reprezintă unul din modurile în care INM înţelege să vină în 

întâmpinarea obiectivelor programului Stockholm şi dovedeşte capacitatea INM de a oferi acţiuni 

de formare internaţionale în aceste domenii. 

                                                 
3 Îndeplinirea obiectivelor Programului Stockholm (adoptat de Consiliul European în decembrie 2009) reprezintă o 
preocupare majoră pe plan european, provocarea adresată de acest document programatic instituţiilor naţionale de 
formare şi entităţilor europene supra-naţionale care au ca obiectiv formarea magistraţilor necesitând reformă, schimbare 
de mentalităţi, deschidere, adaptabilitate şi originalitate în identificarea de soluţii noi. Formarea, până în 2014, a unui 
”număr semnificativ” de magistraţi europeni se va putea realiza numai prin participarea şi deplina colaborare a părţilor 
interesate la toate nivelurile. Este esenţial, în viziunea Comisiei Europene: „ca statele membre, sistemul judiciar, 
instituţiile de învăţământ cu profil judiciar şi profesiile juridice să îşi sporească activităţile de formare judiciară. 
Având în vedere că sunt cel mai bine plasate pentru a se asigura că legislaţia comunitară este integrată în formarea 
naţională, acţiunea la nivel european va completa activităţile la nivel naţional”. 
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În plus, participarea magistraţilor străini la acţiunile de formare realizate pe plan naţional 

reprezintă un mod de a pune în legătură un număr mare de magistraţi români cu colegi străini. 

Costurile unui astfel de demers este unul mult mai redus decât cel pe care l-ar presupune 

participarea aceluiaşi număr de magistraţi la evenimente de formare organizate în străinătate. Acest 

sistem şi-a dovedit eficienţa în cursul anilor anteriori, astfel că INM a decis păstrarea sa şi în cadrul 

Programului de formare continuă pentru anul 2014. 

 

Pentru crearea unei culturi comune, pentru cultivarea şi dezvoltarea sentimentului 

apartenenţei la categoria magistratului european, esenţiale sunt conceperea şi implementarea unor 

programe dedicate practicienilor dreptului, care să le permită acestora să dobândească cunoştinţe 

privind legislaţia UE, sistemele judiciare naţionale sau know-how-ul privind implementarea şi 

aplicarea legislaţiei UE. 

Prin specificul lor, activităţile organizate la nivel european permit o formare uniformă şi 

prezintă marele avantaj de a aduce şi a pune în comun experienţe naţionale diverse, creând cadrul 

optim pentru un schimb de experienţă şi pentru stabilirea unui climat de încredere reciprocă. 

Diversele programe de schimb, stagiile, vizitele de lucru, conferinţele şi seminariile internaţionale 

sunt tot atâtea metode de formare posibil de realizat pe plan european, eficienţa acestora fiind deja 

demonstrată prin experienţa programelor Comisiei Europene. 

Fiecare din aceste metode de formare sunt adaptate unor obiective de formare diferite. 

Astfel, schimburile de magistraţi reprezintă o metodă excelentă de cunoaştere reciprocă, 

de descoperire a altor sisteme naţionale jurisdicţionale, a culturii altor state, a specificităţii acestora, 

deosebit de apreciată de magistraţii participanţi.  

Participarea magistraţilor din alte state europene la acţiuni de formare organizate pe 

plan naţional este o altă metodă al cărei rezultat final este similar cu cel al programului de schimb, 

chiar dacă impactul este mult mai redus, datorită duratei mult mai mici a acestor acţiuni. 

Programele practice de formare comună constituie şi ele o modalitate excelentă de a 

aduce împreună specialişti din diferite state europene. Provocări comune, ca de exemplu simularea 

soluţionării unor cereri specifice cooperării judiciare internaţionale în cadrul unor seminarii de 

formare cu participare internaţională, pot reprezenta o metodă eficientă pentru a ridica probleme şi, 

mai ales, pentru a găsi soluţii comune. 

INM a aplicat, în 2012, pentru finanţarea a două programe de formare continuă, unul 

în materie civilă, iar unul în materie penală. Ambele proiecte au fost aprobate, primind 

finanţare de la Comisia Europeană. Mai mult, în anul 2013 alte 3 proiecte propuse de INM au 

fost aprobate de Comisia Europeană, confirmând succesul anterior. 
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Începând cu 2012 INM a elaborat şi a organizat cursuri de formare on-line în domeniul 

drepturilor omului, cursuri care au fost implementate în 2013 și care vor continua şi în 2014. 

Totodată, pe site-ul INM magistraţii au posibilitatea sa găsească materialele de drept UE şi 

de drepturile omului utilizate de INM în activitatea sa de formare continuă. 

Importanţa acestor domenii a făcut ca ele sa fie incluse, începând cu 2006, în lista 

domeniilor de formare obligatorii în cadrul formării continue descentralizate, instanţele şi 

parchetele având obligaţia de a realiza numărul minim de acţiuni de formare prevăzute prin 

programul de formare continuă descentralizată. Precizăm că şi pentru 2014 dreptul UE, drepturile 

omului şi cooperarea judiciară internaţională rămân domenii de formare obligatorii în cadrul 

formării continue descentralizate. 

 

În contextul în care, la nivel european, se urmăreşte identificarea unor valori comune şi 

crearea unei justiţii armonizate în spaţiul juridic european, crearea unui climat de încredere între 

magistraţii europeni şi recunoaşterea reciprocă a hotărârilor pronunţate de diferite jurisdicţii 

reprezintă o preocupare importantă şi pentru INM. 

Această preocupare se va concretiza, în cursul anului 2014, în participarea INM într-o serie 

de programe de cooperare europene sau regionale, cu diferite instituţii sau organizaţii 

internaţionale: 

a. Relaţia cu EJTN  

EJTN reuneşte cele mai importante instituţii de formare judiciară de la nivelul Europei şi are 

ca obiectiv identificarea unor strategii şi valori comune în domeniul pregătirii magistraţilor, 

îmbunătăţirea nivelului pregătirii profesionale, precum şi dezvoltarea unui climat de încredere 

reciprocă între magistraţii europeni, prin intermediul unor schimburi şi vizite de studiu care să 

permită cunoaşterea în concret a modului de funcţionare şi a realităţilor altor sisteme de drept. 

Poziţia şi rolul EJTN este recunoscut la nivelul Comisiei Europene, care, în cadrul 

Comunicării sale din 13 septembrie 2011 preciza că: „Toate statele membre ar trebui să se 

angajeze să îşi consolideze contribuţia financiară şi participarea structurilor naţionale de formare 

judiciară la EJTN, pentru a asigura că are capacitatea de a îndeplini un rol activ”. 

În realizarea acestor obiective, pentru 2014, INM a prevăzut includerea în catalogul 

acţiunilor EJTN a 22 de acţiuni de formare proprii pentru care se preconizează participare 

internaţională.  

Una din cele mai importante preocupări ale EJTN o reprezintă coordonarea şi derularea 

programului de schimb de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d’echanges 

d’autorites judiciaires (Program de schimb al autorităţilor judiciare). Au făcut parte din acest 
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program, în 2013: Germania, Austria, Belgia, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Letonia, Olanda, 

Portugalia, Slovacia, Suedia, Anglia si Scoţia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Croaţia, Danemarca, 

Polonia, Slovenia. 

Programul presupune un schimb de magistraţi şi formatori între statele implicate, în cadrul 

unor stagii cu o durată de 10 – 15 zile. 

Schimburile de magistraţi vor continua şi în 2014, INM propunându-şi să trimită în astfel de 

schimburi un număr de 82 de magistraţi. 82 de magistraţi străini vor putea participa la stagii 

organizate în România în cursul anului 2014. 

De asemenea, pentru acest an INM şi CSM îşi propun să trimită 1 magistrat într-un stagiu 

de lungă durată (1 an) la CJUE, stagiu organizat prin intermediul EJTN.  

Având în vedere că în cadrul Programului de schimb se vor organiza şi vizite de studiu la 

CEDO şi seminarii Joint Investigation Teams, INM îşi propune să participe şi în cadrul acestor 

componente. 

 

b. Cooperarea cu ERA 

ERA – Academia de Drept European din Trier realizează, în fiecare an, numeroase acţiuni 

de formare, în diferite domenii (civil, comercial, administrativ, proprietate intelectuală, combaterea 

discriminării, cooperare judiciară internaţională s.a.) privite din perspectiva dreptului UE. 

Colaborarea cu ERA va continua şi în 2014 prin participarea magistraţilor români la 

seminariile organizate de ERA la Trier. Mai mult, INM va găzdui 3 seminarii ERA, în calitate de 

partener în cadrul a două programe finanţate de Comisia Europeană.  

 

c. Cooperarea cu ENM 

INM este partener în cadrul unui proiectului “Judicial response to crime commited by EU 

unaccompained juvenile offenders. Proiectul se derulează în cadrul Programului "Criminal Justice" 

- şi este finanţat de către Comisia Europeană şi ENM, care are calitatea de coordonator al acestui 

proiect. Parteneri în cadrul proiectului sunt instituţiile de formare a magistraţilor din Franţa, 

România, Italia, Slovenia şi Spania.  

Programul va continua şi în cursul anului 2014 cu o conferinţă internaţională, organizată la 

Paris. 

INM va fi partener al ENM în cadrul programului: “Consequences of divorce on 

matrimonial assets for international couples”. 
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4. Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în 

condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

Programul presupune formarea magistraţilor recrutaţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu completările şi modificările ulterioare. 

Având în vedere experienţa cursurilor de formare organizate în perioada 2008 – 2011, în 

2012 INM a modificat programul de formare al acestor magistraţi, propunerile INM fiind aprobate 

de CSM (Hotărârea Plenului CSM nr. 231 din 22 martie 2012).  

În elaborarea acestor propuneri INM a avut în vedere şi recomandările repetate ale Comisiei 

referitoare la creşterea capacităţii INM în ceea ce priveşte formarea iniţială şi continuă şi luarea de 

măsuri în vederea garantării unor standarde profesionale adecvate pentru toţi magistraţii nou 

recrutaţi.  

Ca urmare a acestor recomandări, în Hotărârea Plenului CSM nr. 841/30.09.2010, prin care 

au fost actualizate direcţiile principale de acţiune, a fost inclusă ca direcţie de acţiune: ”Analiza 

oportunităţii modificării legislative în vederea îmbunătăţirii calităţii programelor de formare, a 

revizuirii standardelor de recrutare şi a statutului judecătorilor şi procurorilor recrutaţi conform 

art. 33 din Legea nr. 303/2004”.  

Propunerile de modificare au vizat creşterea duratei cursurilor de formare din cadrul INM de 

la o lună la două luni. 

În plus, propunerea INM ca magistraţii să fie evaluaţi de către formatorii disciplinelor 

urmate în cadrul modulelor pe parcursul sau la terminarea acestora în vederea evaluării gradului de 

asimilare a cunoştinţelor, iar rezultatele testelor să se centralizeze şi să fie ataşate la dosarul 

profesional al fiecărui magistrat, urmând a fi avute în vedere la prima evaluare profesională a fost 

aprobată de CSM. 

Potrivit propunerilor INM, magistraţii care urmează aceste cursuri sunt obligaţi să îşi 

întocmească un portofoliu de minim 10 hotărâri, respectiv rechizitorii care vor fi transmise la INM 

împreună cu un referat de evaluare al activităţii magistratului întocmit de îndrumătorul 

magistratului în cauză. 

Până la acest moment, în acest program sunt incluşi magistraţii care au promovat examenul 

de admitere în magistratură din perioada august - octombrie 2013.  

 

5. Formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări 
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Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 523 din data de 14 iunie 2012 s-a decis formarea 

judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări. Domeniile de specializare care pot 

fi avute în vedere în cadrul acestui program sunt următoarele: 

- Drept civil, drept procesual civil; 

- Drept penal, drept procesual penal; 

- Drept administrativ, drept financiar şi fiscal, drept procesual civil; 

- Dreptul muncii, asigurări sociale, drept procesual civil. 

Potrivit dispoziţiilor hotărârii menţionate, formarea profesională în vederea dobândirii celei 

de-a doua specializări se va realiza diferenţiat, pentru judecătorii care au o experienţă în domeniul 

de specializare respectiv urmând a fi realizate cursuri de formare de scurtă durată.  

Evaluările realizate la nivelul instanţelor au indicat, în numeroase cazuri, că încărcătura pe 

anumite instanţe/secţii depăşeşte un nivel admisibil. Cauzele acestui fenomen sunt multiple, 

pornind de la modificări ale competenţei materiale a instanţelor, modificări legislative care au dus 

la creşterea unui anumit tip de acţiuni în justiţie etc.  

Pe de altă parte, pe rolul instanțelor se înregistrază un număr tot mai mare de cauze 

complexe, inter-disciplinare, care necesită cunoștinte în diferite domenii conexe. 

În plus, mobilitatea pregătirii profesionale presupune şi un anumit grad de disponibilitatate a 

judecătorului, a cărui compenţă nu trebuie să se limiteze la un domeniu singular, el trebuind să fie 

apt să soluționeze şi cauze din alte domenii.  

Formarea judecătorilor într-o altă specializare decât cea pe care o deţin în prezent (dublarea 

specializării judecătorilor) apare ca o soluţie practică şi flexibilă, de imediată aplicare, care le va 

permite colegiilor de conducere să gestioneze mai eficient situaţiile în care numărul judecătorilor cu 

o anumită specializare este insuficient. 

 

Răspunzând acestei solicitări, pentru anul 2014 INM a căutat să identifice soluţii cât mai 

eficiente pentru formarea judecătorilor care vor dobândi a doua specializare: 

- În ceea ce priveşte judecătorii care au o experienţă de cel puţin 1 an în ultimii 5 ani în 

domeniul celei de-a doua specializări vor beneficia de cursuri de scurtă durată (4 zile) în cadrul 

seminariilor dedicate noilor coduri.  

- În ceea ce priveşte judecătorii care nu au o experienţă anterioară, aceştia vor beneficia de 

cursuri de lungă durată, într-o primă fază urmând a participa la o sesiune de formare e-learning, iar 

apoi la un seminar de formare de 5 zile.  

- INM va utiliza în acest scop modulele de e-learning dedicate noilor coduri pe care le 

elaborează în cadrul proiectului romano-elvețian; 
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- Realizarea de cursuri on-line pentru specializările drept administrativ şi drept financiar –

fiscal, respectiv dreptul muncii va fi finanţată din fonduri proprii, acest efort financiar fiind 

preconizat pentru anul 2014 (dreptul muncii) și 2015 (drept administrativ şi drept financiar).  

- În cursul anului 2013 160 de judecători au început formarea pentru a dobândi cea de-a 

doua specializare in materie civila (51 dintre aceștia au participat atât la un seminar de drept civil, 

cât și la unul de drept procesual civil: restul vor continua formarea în cursul anului 2014). În mod 

similar, 38 de judecători au început formarea pentru a dobândi cea de-a doua specializare in materie 

penală (21 dintre aceștia au participat atât la un seminar de drept penal, cât și la unul de drept 

procesual penal: restul vor continua formarea în cursul anului 2014). 

Având în vedere costurile unui astfel de program, subliniem importanţa unei evaluări atente 

a necesarului real de formare în această materie, atât efortul bugetar, cât şi cel instituţional urmând 

a avea un impact semnificativ asupra activităţii INM.  

 

6. Dezvoltarea abilitaţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea 

unei punţi de comunicare eficiente între magistraţi şi societate 

Implicarea judecătorilor şi procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiţie, relaţia 

dintre magistraţi şi societatea civilă contemporană impune, din ce în ce mai acut, formarea unui 

magistrat adaptat realităţilor şi adaptabil în perspectiva provocărilor dezvoltării alerte a societăţii. 

Obiectivul vizând formarea magistraţilor în ceea ce priveşte abilităţile non-juridice ocupă 

şi el o pondere importantă, etica şi deontologia profesională, managementul instanţei, comunicarea 

interpersonală şi organizaţională, medierea, franceza şi engleza juridică fiind doar câteva din 

domeniile de formare care tind spre realizarea acestui obiectiv. 

Continuând un demers anterior şi având în vedere obiectivele programului Stockholm, INM 

a dezvoltat programele de formare în domeniul limbilor străine, prevăzând seminarii de formare 

cu o durată de 5 zile, unul în domeniul francezei juridice şi patru în cel al englezei juridice. Mai 

mult, aceste seminarii au fost incluse în Catalogul EJTN pentru 2014. 

În cursul anului 2014 va continua colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia 

Afaceri Francofone, fapt ce va permite formarea a magistraţilor români în cadrul unui program 

complex, particularizat, adaptat diferitelor nevoi de formare.  

În cadrul noii colaborări cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen din cadrul MAI 

magistraţii vor beneficia de un curs cu durata de 10 zile pentru limba engleză și a unui curs cu 

durata de 10 zile pentru limba franceză.  

Ca şi în 2012, câteva din seminariile INM vor fi realizate exclusiv în limba engleză (6 

seminarii). Astfel, cele două seminarii realizate în colaborare cu AEAJ, două seminarii de CEDO şi 
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un seminar de cooperare civilă în materie penală se vor realiza exclusiv în limba engleză, fiind 

deschise participării magistraţilor români care deţin suficiente cunoştinte de limba engleză pentru a 

putea participa activ la aceste seminarii. Renunţarea la serviciile de traducere reprezintă o 

modalitate de a îmbina formarea specializată cu formarea în domeniul limbilor străine. INM vine 

astfel în întâmpinarea direcţiilor trasate prin programul Stockholm şi prin Comunicarea Comisiei 

Europene, în care se arată că: „Stăpânirea unei limbi străine şi a terminologiei juridice în limba 

respectivă este importantă şi trebuie să facă parte din formarea continuă a profesioniştilor din 

domeniul dreptului. Aceasta reprezintă o condiţie prealabilă pentru stabilirea unor contacte 

eficiente la nivelul statelor membre, care, la rândul lor, constituie elementul fundamental pentru 

cooperarea judiciară. Este esenţial ca toate părţile interesate să acorde atenţie formării în materie 

de terminologie juridică în limbi străine”.  

 

Tema Şcolii de Vară de la Sovata (acţiune inclusă în Catalogul EJTN) va fi şi în 2014 

„Etică şi deontologie profesională”, fapt care dovedeşte importanţa acordată de INM acestui 

domeniu. În același domeniu INM va organiza un seminar cu tema An Introduction to the Common 

Law and the English Legal System – seminar realizat în colaborare cu Judicial College din Marea 

Britanie, susținut de un judecător de la Curtea Supremă a Marii Britanii. Temele abordate vor viza o 

prezentare de ansamblu a sistemului common law, o prezentare a sistemului cu jurați, principiul 

independenței, etica și deontologie judiciară, cauze de abținere și de recuzare. De asemenea, în 

cadrul proiectului pre-definit “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face 

faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

pentru perioada 2009 – 2014 vor fi organizate 6 seminarii de formare continuă și 2 seminarii de 

formare de formatori în materia eticii și deontologiei profesionale. 

Managementul judiciar ocupă şi în acest an un loc important în economia programului de 

formare continuă. În 2014 în cadrul proiectului pre-definit “Consolidarea capacităţii sistemului 

judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014 vor fi organizate 5 seminarii de 

formare continuă și 2 seminarii de formare de formatori.  

Având în vedere numărul de magistraţi care au optat pentru seminariile organizate în 2010 - 

2013 în domeniul comunicării interpersonale şi organizaţionale, INM îşi propune dublarea 

numărului acestor seminarii în 2014 (vor fi realizate 4 seminarii). 

INM a inclus în programul de formare continuă din acest an două conferințe în domeniul 

medierii. Programul îşi propune identificarea celor mai bune soluţii pentru promovarea medierii în 

cadrul sistemului judiciar român.  
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Seminarii de formare vor fi organizate şi în domeniul liberului acces la informaţii de interes 

public. De asemenea, sunt prevăzute două seminarii dedicate formării membrilor comisiilor de 

evaluare a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor. 

 26



PARTEA A II-A. 

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA  ACŢIUNILE DE 

FORMARE CONTINUĂ DESFAŞURATE DE INM. 

CRITERIILE ŞI PROCEDURA DE SELECŢIE 

După aprobarea Programului de formare continuă pentru anul 2014 de către Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acesta va fi transmis instanţelor şi parchetelor, cu rugămintea 

de a-l comunica fiecărui judecător şi procuror, alături de invitaţia INM de a opta pentru 3 acţiuni de 

formare continuă la care ar dori să participe în cursul anului 2014. 

Fiecare magistrat are posibilitatea să opteze pentru cel mult 3 seminarii de formare continuă 

în domeniile în care doreşte să se specializeze sau în acele domenii în care simte nevoia dobândirii 

unor cunoştinţe suplimentare. 

Precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Regulamentul privind modul de 

desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a 

rezultatelor obţinute, opţiunile se transmit, prin intermediul conducerii instanţelor si parchetelor, 

după analizarea şi aprobarea lor în colegiul de conducere al instanţei, respectiv parchetului, iar 

conducerile instanţelor şi parchetelor au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru a permite 

judecătorului sau procurorului să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform 

planificării aprobate de colegiul de conducere. 

INM va centraliza informaţiile primite de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă curţile 

de apel şi va proceda la întocmirea listelor de participanţi. Listele definitivate vor fi afişate pe 

site-ul INM, astfel încât acestea să poată fi avute în vedere la programarea şedinţelor de judecată şi 

a celorlalte activităţi în care sunt implicaţi magistraţii selectaţi. 

Cu privire la întocmirea listelor de participanţi formulăm următoarele precizări: 

- din 2005 INM beneficiază de o bază de date cu toţi judecătorii şi procurorii, în care sunt 

înregistrate acţiunile de formare continuă la care aceştia participă. Baza de date a fost completată cu 

toate informaţiile deţinute de INM pentru anii 2003 - 2013, înregistrându-se acţiunile de formare la 

care a participat fiecare magistrat în această perioadă; 

- informaţiile primite de la curţi de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt introduse în 

baza de date şi sunt centralizate, pentru fiecare seminar programat în anul 2014 urmând a se realiza 

o listă cu toţi magistraţii care au optat pentru acel seminar. 
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În cazurile în care numărul de opţiuni depăşeşte numărul locurilor disponibile pentru un 

seminar se va proceda la selectarea participanţilor pentru acel seminar, urmând a fi avute în vedere 

următoarele criterii de selecţie: 

1. numărul de seminarii la care a participat anterior magistratul, urmând a se da prioritate 

celor care nu au beneficiat de cursuri de formare în ultimii 3 ani; 

2. specializarea magistratului, urmând a se da preferinţă magistraţilor care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul vizat de seminarul respectiv; 

3. alte criterii, specifice seminarului în cauză (cum e cazul seminariilor realizate în 

colaborare cu formarea continuă descentralizată, deschise participării magistraţilor din anumite 

curţi de apel). 

Fiecare criteriu are alocat un anumit număr de puncte, ordonarea magistraţilor în lista 

realizându-se în funcţie de punctajul obţinut. Pentru orice seminar, vor fi preferaţi magistraţii care 

nu au mai beneficiat de formare în ultimii ani. 

Criteriile de selecţie vor fi precizate în cazul fiecărei liste de participanţi în parte, inclusiv 

punctajul acordat, urmare a aplicării criteriilor de mai sus. Listele vor fi publicate pe pagina de 

internet a INM. 

Magistraţii care se află pe lista celor care au optat pentru un seminar, dar nu au fost incluşi  

în lista de participanţi (punctajul obţinut nu le-a permis să se încadreze în numărul de locuri 

disponibile pentru o anumită acţiune de formare) vor fi incluşi  în mod automat în lista de rezervă, 

astfel încât, dacă unul din magistraţii selectaţi nu mai doreşte sau nu mai poate să participe la 

seminar, va fi invitat următorul magistrat de pe lista de rezervă. 

Graţie modificărilor aduse bazei de date în cursul anului 2009, începând cu anul 2010 

selecţia magistraţilor la seminariile de formare continuă s-a perfecţionat, reducându-se posibilitatea 

selectării aceluiaşi magistrat la două sau mai multe acţiuni de formare realizate la nivel centralizat 

în cursul aceluiaşi an. 
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PARTEA A III-A. 

ASPECTE BUGETARE 

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse Programul de formare continuă, INM a procedat la 

alcătuirea propunerii de buget pe 2014, ţinând seama de faptul că pregătirea magistraţilor în funcţie 

se realizează, în cadrul programului de formare continuă din: 

- fonduri bugetare, 

- fonduri externe, 

- fonduri ale instituţiilor şi organizaţiilor partenere ale INM. 

 

A. Fonduri bugetare 

Din articolul bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” (cod 20 „Bunuri si 

servicii”), se vor suporta cheltuielile efectuate pentru cazarea şi masa participanţilor la seminarii, iar 

din articolul  bugetar  10.01.11 (cod 10 „Cheltuieli de personal”),  vor fi suportate cheltuielile legate 

de remunerarea formatorilor care participă la aceste seminarii. 

INM a solicitat în proiectul de buget pe anul 2014  fonduri în valoare de 2.702.500 RON 

pentru realizarea acţiunilor de formare continuă. Aceste sume ar fi fost suficiente pentru 

organizarea din fonduri bugetare a aproximativ 150 de seminarii.  

Pentru a se ajunge la aceasta sumă au fost avute în vedere: 

- costul mediu/zi pentru o persoana care participa la un seminar, în raport de preturile 

existente la centrele regionale (Sovata, Bârlad, Timişoara, Amara, Orşova), precum şi la București 

– 260 RON; 

- numărul de seminarii preconizat pentru anul 2014; 

- durata, exprimată în număr de zile, a unui seminar; 

- numărul de magistraţi care participă la un seminar. 

 

Prin fila de buget aprobată pentru anul 2014 pentru formarea continuă se preconizează să fie 

alocate fonduri în valoare de 1.219.000 RON.  

Formarea continuă se realizează, de regulă, prin organizarea de seminarii de 2 - 5 zile la 

care sunt invitaţi magistraţi din cadrul mai multor curţi de apel şi a parchetelor de pe lângă acestea. 
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În Programul de formare continuă pentru 2014 au fost incluse mai multe sesiuni de formare 

(4 grupe) cu o durata de 8 săptămâni fiecare (58 de zile) dedicate pregătirii magistraţilor numiţi în 

magistratură în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor cu 

modificările şi completările ulterioare. Cazarea acestor magistraţi se va realiza în centrul INM de la 

Giroc şi la Bucureşti (însă fără asigurarea cazării), fapt ce permite scăderea costurilor acestui tip de 

formare. 

 

B. Fonduri externe 

În 2014, formarea continua realizata de INM va fi completată cu o serie de proiecte cu 

finanțare externă nerambursabilă: 

 “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării 

judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi / Assistance for strengthening the training 

capacities for judges and prosecutors in the application of new laws” – proiectul este co-finanţat 

printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea 

Europeană extinsă, având drept scop îmbunătăţirea capacităţii profesionale ale judecătorilor şi 

procurorilor români cu privire la aplicarea noilor reglementări legislative. Contribuţia elveţiană va 

fi de 1.842.100 CHF (85%), co-finanţarea din partea română, asigurată de Consiliul Superior al 

Magistraturii, va fi în sumă de 325.075 CHF (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 2.167.175 

CHF. 

 “Îmbunătăţirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva 

corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare / Enhancing training capacity for Romanian 

judges and prosecutors in fighting corruption and economic and financial crime”  - proiect co-finanţat 

printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea 

Europeană extinsă, având drept scop dezvoltarea capacităţii profesionale precum şi crearea de noi 

aptitudini ale judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi 

financiare. Contribuţia elveţiană va fi de 358.347 CHF (85%), co-finanţarea din partea română, 

asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii, va fi în sumă de 63.238 CHF (15%), valoarea totală 

a proiectului fiind de 421.585 CHF. 

 “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor 

provocări legislative şi instituţionale / Strengthening the capacity of the Romanian judicial system 

to face the new legislative and institutional challenges” – proiect finanţat prin Mecanismul 

Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014. Bugetul proiectului este de 3.734.426 Euro, din 

care 3.174.262,30 Euro reprezintă contribuţia norvegiană şi 560.164,20 Euro contribuția României. 
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 JUST/2011-2012/JCIV/AG/3381 „Exerciţii practice pentru implementarea 

instrumentelor de cooperare judiciară in materie civilă şi comercială” – proiect INM în parteneriat 

cu ENM, CSM Italia, Şcoala de Formare a Judecătorilor din Spania. Bugetul proiectului este de 

399.971 Euro 

 JUST/2011-2012/JPEN/AG/2956 „Îmbunătățirea înţelegerii reciproce cu scopul 

consolidării încrederii între autorităţile judiciare din statele membre ale UE” – proiect INM în 

parteneriat cu ERA, școlile şi instituţiile de formare din Spania, Bulgaria, Cehia şi Polonia. Bugetul 

proiectului este de 447.688 Euro; 

 JUST/2013/JPEN/AG/4496 „Drepturile procedurale în legislaţia europeană penală / 

Procedural rights in EU criminal law”  – proiect INM în parteneriat cu în parteneriat cu ERA, 

școlile şi instituţiile de formare din Belgia, Bulgaria, Polonia și Spania. Bugetul proiectului este de 

334.944,24 Euro;  

 JUST/2013/JPEN/AG/4495 „Reintegrarea socială a persoanelor condamnate: o 

abordare Europeană comprehensivă / Social reintegration of sentenced persons: a comprehensive 

European approach” – proiect INM în parteneriat cu în parteneriat cu ERA, școlile şi instituţiile de 

formare din Franța, Italia, Belgia, Polonia și Spania.  Bugetul proiectului este de 322.985,92 Euro; 

 JUST/2013/JCIV/AG/4634 „Exerciţii practice  în aplicarea instrumentelor de 

cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi  comercială/Practical exercises in 

implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters”  – proiect INM 

în parteneriat cu în parteneriat cu ERA, școlile şi instituţiile de formare din Belgia, Bulgaria, Italia, 

Polonia și Spania. Bugetul proiectului este de 327.184,60 Euro; 

 ”Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor 

de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare” – proiect al Ministerul Justiţiei 

în parteneriat cu Ambasada Olandei la Bucureşti; 

 ”Programul Economie, legislaţie și concurenţă – Training interdisciplinar pentru 

magistraţii români” – program Freedom House în parteneriat cu Consiliul Concurenţei, INM, 

Ministerul Public şi MEDEL; 

 ”Programul Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului în România” -

iniţiativă dezvoltată de Freedom House România, în colaborare cu Ministerul Justiției, Direcţia de 

Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi juridice, precum 

Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi 

autorităţi ale statului Francez, precum Direction des affaires criminelles et des grâces din cadrul 

Ministere de la Justice. 
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 ”Combaterea criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice” – program Freedom 

House în parteneriat cu ANSA, INM, CSM, DNA, PIICCJ, DIF, ANRMAP, UCVAP, CNSC; 

 ”The Romanian Centre of Excellence for Cybercrime” – program IGP; 

 „Advanced training of national judges on the application of European Competition 

law rules”  – coordonator ERA; 

 “Training of legal and policy practitioners on gender equality at EU level” – 

coordonator ERA; 

 “Interaction between the environmental impact assessment and nature directives” – 

coordonator ERA; 

 

C. Alte fonduri 

Prin intermediul programelor de parteneriat şi pornind de la necesităţile sistemului şi pentru 

domeniile care nu pot fi acoperite integral sau în parte din fonduri bugetare, INM a reuşit să atragă 

şi alte fonduri pentru derularea acţiunilor de formare continuă propuse pentru 2014, finanţarea 

seminariilor fiind posibilă datorită colaborării cu: 

- EJTN – European Judicial Training Network; 

- Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională - IRZ, 

- Ministerul Afacerilor Externe, 

- ORA şi UNICEF, 

- Camera Consultanților Fiscali, 

- Guvernul Olandei, 

- Consiliul Europei, 

- Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital, 

- Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor - RHRN, 

- Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen. 

 



PARTEA A IV-A. 

DESCRIEREA PROGRAMELOR DE FORMARE 

CONTINUĂ PENTRU ANUL 2014 

PREGĂTIREA MAGISTRAŢILOR ÎN PRIVINTA MODIFICĂRILOR 

LEGISLATIVE MAJORE DIN SISTEMUL LEGAL ROMÂNESC  

1. PROIECTUL ROMÂNO - ELVEŢIAN  “ASISTENŢĂ PENTRU 

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL 

FORMĂRII JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR PENTRU APLICAREA 

NOILOR LEGI” 

 

Scopul/Obiective specifice: Proiectul “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii 

instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi” va 

avea drept scop îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu 

privire la aplicarea noilor reglementări. Formarea în privinţa modificărilor legislative majore care 

au apărut prin introducerea noilor coduri reprezintă o mare provocare pentru INM.  

 

Activităţi planificate:  În cadrul proiectului se vor derula următoarele activităţi:  

- organizarea a 14 conferinţe naţionale pentru formarea formatorilor INM (4 au fost 

organizate în 2012, 2 au fost organizate în 2013 şi 8 vor fi organizate în 2014); 

- organizarea a 3 conferinţe internaţionale cu accent asupra aspectelor de drept comparat în 

ce priveşte introducerea de noi instituţii sau modificarea instituţiilor existente în noile coduri (2 au 

fost organizate în 2013, iar o a treia va fi organizată în 2014); 

- elaborarea a 4 module e-Learning în domeniul noilor dispoziţii ale codului civil, codului de 

procedură civilă, codului penal şi codului de procedură penală (în 2013 şi 2014); 

- elaborarea a 20 module de formare e-Learning având ca tematici specifice noile instituţii 

create sau modificate în urma adoptării noilor coduri (în 2013 şi 2014); 

- instruirea în sistem de formare e-Learning a judecătorilor şi procurorilor români;   
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- organizarea de seminarii, la nivel descentralizat, în coordonarea INM, pentru toţi judecătorii 

şi procurorii români din sistem (47 de seminarii urmează să fie organizate în 2014); 

- elaborarea de broşuri de prezentare a noilor instituţii din cele 4 noi coduri; 

- elaborarea de modele de acte procedurale în lumina noilor coduri (au fost elaborate în 

cursul anului 2014, însă vor fi făcute publice în 2014); 

- dezvoltarea platformei iurispedia.ro;  

- scanarea jurisprudenţei ICCJ de până în anul 2002 şi încărcarea acesteia în iurispedia.ro. 

 

Nr. de seminarii/conferinţe planificate: în cadrul programului vor fi organizate: 

- 8 conferinţe naţionale pentru formarea formatorilor; 

- 1 conferinţă internaţională; 

- 47 de seminarii de formare continuă la nivel descentralizat. 

 

Durata seminariilor/conferinţelor:  

- 2 zile pentru conferinţele naţionale; 

- 3 zile pentru conferinţa internaţională; 

- 2 zile pentru seminariile de formare continuă la nivel descentralizat. 

 

Locaţia seminariilor:  Conferinţele se vor desfăşura la sediul INM de la Bucuresti, iar 

seminariile se vor desfăşura la sediile curţilor de apel sau în centrele regionale ale INM. 

 

Grupul ţintă: Conferinţele se adresează în principal formatorilor INM, iar seminariile se 

adresează judecătorilor şi procurorilor. 

 

Nr. participanţi: La activităţile din cadrul proiectului vor participa: 

- 120 de magistrați pentru conferinţele naţionale; 

- 60 de magistrați pentru conferinţa internaţională; 

- câte 30 de magistrați pentru seminariile de formare continuă la nivel descentralizat. 

 

Teme: Tematica seminariilor/conferinţelor va consta în prezentarea celor mai importante 

instituţii nou introduse prin intrarea în vigoare a Codului civil şi a Codului de procedura civilă, a 

Codului penal şi a Codului de procedură penală. 
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Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi experţi străini. 

 

Durata proiectului este de 3 ani.  

 

Finanţare:  Contribuţia elveţiană este în cuantum de 1.800.000 CHF (85%), iar co-

finanţarea din partea română, în cuantum de 317.647 CHF (15%), va fi asigurată de Consiliul 

Superior al Magistraturii. Valoarea totală a proiectului este de 2.117.647 CHF. 

 

Partenerii proiectului din partea română sunt Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Institutul Naţional al Magistraturii.  

2. PROIECTUL ROMÂNO - NORVEGIAN  “ CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 

SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAŢĂ NOILOR 

PROVOCĂRI LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE” – FORMARE ÎN 

MATERIA NOILOR CODURI 

 

Scopul/Obiective specifice: Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar 

din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” va avea drept scop 

îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la 

aplicarea noilor reglementări. El reprezintă o continuare a proiectului româno-elvețian dezvoltat în 

perioada 2012 – 2015 în materia noilor coduri. Formarea în privinţa modificărilor legislative 

majore aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri va continua să reprezinte o preocupare majoră 

pentru INM pentru următorii ani.  

Proiectul este structurat în două mari componente și anume:  

- componenta 1 are drept scop consolidarea capacității sistemului judiciar român de a 

face față noilor schimbări legislative prin furnizarea unei pregătiri profesionale specializate și 

unificarea jurisprudenței în următoarele domenii, considerate prioritare: drept civil, drept procesual 

civil, drept penal, drept procesual penal (domeniile noilor coduri), jurisprudența CEDO, 

management judiciar, integritate profesională, managementul dosarului (pentru grefieri), aspecte 

specifice de management judiciar pentru inspectorii judiciari, precum și alternative de rezolvare a 

disputelor judiciare prin mecanismul medierii.  
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- Componenta 2 are drept obiectiv creșterea capacității instituționale a instituțiilor din 

cadrul sistemului judiciar prin dotarea cu echipamente tehnice și de IT pentru CSM, INM, SNG, 

Ministerul Public și Inspecția Judiciară.    

 

Activităţi planificate:  În cadrul proiectului se vor derula următoarele activităţi în 

materia noilor coduri:  

- organizarea a 2 conferinţe naţionale cu transmitere on-line; 

- 4 seminarii pentru formarea formatorilor INM; 

- organizarea de seminarii sub coordonarea INM, la nivel descentralizat (60 de seminarii 

urmează să fie organizate în cursul anului 2014). 

 

Nr. de seminarii/conferinţe planificate: în cadrul programului vor fi organizate, 

în materia noilor coduri: 

- 2 conferinţe naţionale;  

- 4 seminarii pentru formarea formatorilor; 

- 60 de seminarii de formare continuă la nivel descentralizat. 

 

Durata seminariilor/conferinţelor:  

- 2 zile pentru conferinţele naţionale; 

- 2 zile pentru seminariile de formare a formatorilor; 

- 2 zile pentru seminariile de formare continuă la nivel descentralizat. 

 

Locaţia seminariilor:  Conferinţele și seminariile de formare a formatorilor se vor 

desfăşura la București, iar seminariile de formare continuă se vor desfăşura la sediile curţilor de 

apel sau în centrele regionale ale INM. 

 

Grupul ţintă: Seminariile de formare a formatorilor se adresează formatorilor INM, iar 

conferinţele și seminariile se adresează judecătorilor şi procurorilor. 

 

Nr. participanţi: La activităţile din cadrul proiectului vor participa: 

- 75 de magistrați, pentru conferinţele naţionale; 

- 15 formatori, pentru seminariile de formare a formatorilor; 

- 25 de magistrați, pentru seminariile de formare continuă la nivel descentralizat. 
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Teme: Tematica seminariilor/conferinţelor va consta în prezentarea celor mai importante 

instituţii nou introduse prin intrarea în vigoare a Codului civil şi a Codului de procedura civilă, a 

Codului penal şi a Codului de procedură penală. 

 

Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi experţi străini. 

 

Durata proiectului va fi de 2 ani.  

 

Finanţare:  Contribuţia norvegiană va fi de 3.174.262,30 Euro (85%), co-finanţarea din 

partea română care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii va fi în sumă de 

560.164,20 Euro (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 3.734.426,47 Euro. 

 

3. CONTINUAREA MĂSURILOR PENTRU REALIZAREA DE PROGRESE 

PRIVIND ATINGEREA OBIECTIVELOR DE REFERINŢĂ STABILITE PRIN 

MECANISMUL DE COOPERARE ŞI VERIFICARE 

Scopul/Obiective specifice: Prin acest proiect se urmăreşte sprijinirea implementării 

măsurilor adoptate de către statul român în vederea  atingerii obiectivelor de referinţă stabilite prin 

Mecanismul de Cooperare şi Verificare, respectiv a celor din domeniul reformei sistemului judiciar 

şi al luptei împotriva corupţiei. Astfel, proiectul vizează acordarea de sprijin pentru pregătirea 

sistemului judiciar în ceea ce priveşte aplicarea noilor coduri, precum şi pentru monitorizarea 

implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie. 

 

Nr. de seminarii planificate: Vor fi organizate 2 conferinţe pentru promovarea 

noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, adresate judecătorilor, procurilor şi 

specialiştilor MJ. Ambele conferinţe vor fi organizate în Bucureşti, având o durată de 2 zile 

fiecare, la care vor participa în total 50 de magistraţi şi specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei.  

O a treia conferinţă va fi organizată cu privire la impactul noilor coduri asupra mediului de 

afaceri, care vizează alături de profesiile din sistemul judiciar şi  reprezentanţi ai mediului de 

afaceri.  

 

Durata seminariilor: Conferinţele vor avea durata de două zile. 
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Locaţia seminariilor:  Conferinţele se vor desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Conferinţele se adresează judecătorilor și procurorilor de la nivelul 

judecătoriilor şi tribunalelor. Vor fi invitaţi să participe însă şi judecători și procurori de la nivelul 

curţilor de apel şi ICCJ, respectiv PICCJ. 

 

Nr. participanţi: La fiecare din cele trei conferinţe vor participa 50 magistraţi şi 

specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei.  

 

Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi de specialişti străini. 

 

Finanţare: Cele 3 conferinţe vor fi integral finanţate de Guvernul Olandei şi de MJ, 

bugetul proiectului viind de 100.628 Euro (80.000 Euro finanţare acordată de guvernul olandez şi 

20.628 Euro contribuţia MJ). 
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UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE ÎN CADRUL FORMĂRII 

SPECIALIZATE A MAGISTRATILOR 

 

În urma analizării înscrierilor la seminariile de formare continuă pentru anii anteriori s-a 

constatat că unul dintre cele mai solicitate domenii a fost cel al practicii neunitare, acesta 

înregistrând cele mai multe opţiuni din partea judecătorilor şi procurorilor. 

De asemenea, din fişele de evaluare a seminariilor de practică neunitară a rezultat faptul că 

participanţii au apreciat ca deosebit de important acest demers al unificării practicii şi ca 

imperativă includerea domeniului practicii neunitare în cadrul programului de formare continuă 

pentru 2014. 

De altfel, propunerile venite din partea judecătorilor şi procurorilor formulate cu ocazia 

întocmirii Programului de formare continuă pentru 2014 converg către aceeaşi concluzie. 

Având în vedere aceste argumente, INM a acordat unificării practicii judiciare un loc 

privilegiat în cadrul obiectivelor programului de formare continuă pentru 2014. 

 

 1. ÎNTÂLNIRI DE LUCRU ALE PREȘEDINȚILOR DE SECȚII DE LA 

NIVELUL CURȚILOR DE APEL ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII 

PROBLEMELOR DE PRACTICĂ JUDICIARĂ NEUNITARĂ 

Scopul/Obiective specifice:  Scopul programului îl constituie identificarea și 

dezbaterea aspectelor soluționate diferit în cadrul instanțelor în materie civilă, comercială, penală, 

a contenciosului administrativ și fiscal precum și în materia dreptului muncii. Problemele astfel 

identificate vor fi valorificate în cadrul seminariilor de formare continuă planificate la nivel 

centralizat și descentralizat în materiile menționate.    

În acest context, INM intenţionează să organizeze 4 întâlniri de lucru, cu președinții fiecărei 

secții specializate din cadrul curților de apel (civilă, penală, contencios administrativ şi fiscal, 

dreptul muncii), la care vor fi invitați să participe și președinții secțiilor Înaltei Curți de Casație și 

Justiție. 

 Nr. de seminarii planificate: 4 întâlniri de lucru, câte una în fiecare din materiile: civil 

și comercial, penal, contencios administrativ și fiscal, dreptul muncii.    
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Durata seminariilor: Fiecare întâlnire va avea o durată de 2 zile. 

Locaţia seminariilor:  Întâlnirile de lucru vor fi găzduite, prin rotație, de curțile de apel.  

 Grupul ţintă: La fiecare întâlnire de lucru vor participa președinții secțiilor specializate 

în materie de la nivelul curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție și/sau un judecător 

desemnat de aceștia, precum și un formator INM, care va modera dezbaterile.  

Nr. participanţi: 25 participanți, câte 1-2 din partea fiecărei curți de apel și Înaltei Curți 

de Casație și Justiție (președintele secției și/sau un judecător desemnat de acesta)  

 Teme: Selecția și pregătirea tematicii pentru fiecare întâlnire va fi realizată de 

moderatorul întâlnirii, cu consultarea curților de apel și ICCJ.  

În acest scop, anterior întâlnirii, moderatorul va selecta o listă de probleme punctuale, pe 

care o va transmite instanţelor/secţiilor, în vederea exprimării unui punct de vedere, cu referire la 

modul în care au fost soluționate în practică problemele de drept supuse analizei.  Punctele de 

vedere transmise de instanțe vor fi centralizate şi analizate de moderator, cu evidenţierea 

aspectelor similare, dar şi a soluţiilor şi argumentelor diferite. Pentru fiecare problemă de drept vor 

fi identificate textele de lege interpretate şi aplicate diferit, decizii de speţă relevante pentru fiecare 

din soluțiile adoptate în practică și argumentele în susținerea acestora. Rezultatul analizei urmează 

a fi diseminat curților de apel și discutat cu ocazia întâlnirii de lucru.  

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: În cadrul întâlnirilor de lucru abordarea 

tematicii va fi una punctuală, cu prezentarea argumentelor în favoarea uneia sau alteia dintre 

soluţii, a doctrinei, jurisprudenţei relevante din contenciosul european, constituţional sau de 

unificare a practicii judiciare prin mecanismele prevăzute de lege.  

Dezbaterile și concluziile întâlnirii vor fi consemnate în scris de un judecător raportor 

desemnat de președintele secției curții de apel care găzduiește întâlnirea. Sinteza dezbaterilor va fi 

diseminată participanților. 

 Formatori: Moderatorii dezbaterilor vor fi formatori INM în domeniile drept civil, drept 

penal, contencios administrativ și fiscal și dreptul muncii. 

 Finanţare: Finanţarea întâlnirilor de lucru va fi asigurată din fonduri bugetare.  

 40



 

2. UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE ÎN MATERIE CIVILĂ 

Scopul/Obiective specifice: Strategia de formare continuă a Institutului Naţional al 

Magistraturii în domeniul Dreptului civil/Dreptului procesual civil pentru anul 2014 va păstra ca 

obiectiv prioritar dezbaterile pe marginea problemelor care au generat, la nivelul instanţelor 

judecătoreşti, practică neunitară, în special în contextul aplicării dispozițiilor noului Cod civil şi 

noului Cod de procedură civilă. 

Plecând de la imperativele asigurării predictibilităţii, caracterului echitabil şi înfăptuirii 

într-un termen rezonabil a actului de justiţie, programul îşi propune ca obiectiv principal 

asigurarea cadrului necesar de dezbatere şi analiză care să permită, în primul rând, o mai bună 

cunoaştere a practicii instanţelor în probleme care au primit o soluţionare diferită iar în al doilea 

rând, ca o consecinţă firească, identificarea argumentelor şi metodelor de interpretare şi aplicare 

a actelor normative, apte să conducă la unificarea practicii judiciare în materie. 

 Nr. de seminarii planificate: 

● 1 seminar cu tema „Drept civil”; 

● 1 seminar cu tema „Drept procesual civil. Căile de atac. Asigurarea unei practici judiciare 
unitare”; 

● 1 seminar cu tema „Drept procesual civil. Executare silită”; 

● 1 seminar cu tema „Drept procesual civil – seminar comun INM-SNG”. 

  

Durata seminariilor: Fiecare seminar va avea o durată de 2 zile, cu excepţia seminarului 

organizat în comun cu Şcoala Naţională de Grefieri, care va avea o durată de 3 zile. 

 Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la sediul INM din Bucureşti iar 

seminarul organizat în comun cu SNG în centrul regional de la Sovata. 

 Grupul ţintă: 
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      ● Seminarul cu tema „Drept civil” se adresează judecătorilor specializaţi în materie 

civilă de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

1 loc va fi alocat procurorilor din cadrul Biroului de recursuri civile al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

      ● Seminarul cu tema „Drept procesual civil. Căile de atac. Asigurarea unei practici 

judiciare unitare” se adresează judecătorilor care soluţionează cauze civile la nivelul tribunalelor, 

curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 1 loc va fi rezervat procurorilor din cadrul 

Biroului de recursuri civile al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

● Seminarul cu tema „Executare silită” se adresează judecătorilor cu atribuţii în materia 

executării silite de la nivelul judecătoriilor şi tribunalelor; 1 loc va fi rezervat procurorilor din 

cadrul Biroului de recursuri civile al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

● La seminarul organizat în comun cu Şcoala Naţională de Grefieri, cu tema „Drept 

procesual civil” vor participa judecători specializaţi în materie civilă de la nivelul judecătoriilor 

sau tribunalelor, desemnați de curțile de apel  (15 judecători, câte unul desemnat din raza fiecărei 

curţi de apel) şi 15 grefieri care participă la judecarea cauzelor civile (câte 1 grefier din raza 

fiecărei curţi de apel). 

  Nr. participanţi: La fiecare seminar vor participa 25 de magistraţi, cu excepţia 

seminarului organizat în comun cu Şcoala Naţională de Grefieri, pentru care cei 15 judecători 

participanţi vor fi desemnaţi de curțile de apel, din cadrul judecătoriilor sau tribunalelor din raza 

teritorială (seminar cu liste închise). 

 Teme: 

● Seminarul cu tema „Drept civil” va include analiza dispoziţiilor din materia dreptului 

civil a căror interpretare şi aplicare generează practică neunitară. Vor fi avute în vedere cu 

precădere problemele de interpretare și aplicare unitară a dispozițiilor noului Cod civil (obligații 

civile, ocrotirea persoanei fizice prin tutelă/curatelă, efectele contractului, acțiunea în revendicare, 

partajul, contractul de vânzare-cumpărare, prescripția extinctivă).  

● Tematica seminarului cu tema “Drept procesual civil. Căile de atac. Asigurarea unei 

practici judiciare unitare” va viza probleme de interpretare și aplicare unitară a dispozițiilor 

Codului de procedură civilă în materia căilor de atac ordinare și extraordinare și sesizării Înaltei 
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Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept.  

 ● În cadrul seminarului de „Executare silită” vor fi avute în vedere probleme care 

generează practică neunitară în materia executării silite. 

● Agenda seminarului organizat în comun cu Şcoala Naţională de Grefieri va include 

probleme privind interpretarea și aplicarea unor instituții ale Codului de procedură civilă care 

privesc, în egală măsură, activitatea judecătorilor şi grefierilor: participanţii la procesul civil, 

competenţa în materie civilă, actele procedurale şi actele procesuale ale instanţei în etapa cercetării 

procesului civil, probleme practice ivite în cadrul procedurilor speciale. 

 Modalitate de desfăşurare a seminariilor:  

Abordarea tematicii va fi una punctuală, cu identificarea problemei care a primit dezlegări 

diferite în practica instanțelor, a textelor de lege aplicabile, prezentarea argumentelor în favoarea 

uneia sau alteia dintre soluţii, a doctrinei, a jurisprudenţei relevante din contenciosul european, 

constituţional sau de unificare a practicii prin mecanismele prevăzute de lege.  

Anterior fiecărui seminar participanţii vor fi încurajaţi să transmită decizii din practica 

instanţelor de la care provin, relevante pentru tematica abordată. Lucrările seminarului vor fi 

consemnate iar sinteza dezbaterilor va fi comunicată participanților.  

 Formatori: Formatori INM în domeniul dreptului civil şi dreptului procesual civil. 

 Finanţare: Finanţarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. În ceea ce 

priveste seminarul organizat în cooperare cu SNG, finanţarea acestuia va fi asigurată din fonduri 

bugetare, INM acoperind costurile dedicate formării magistraților, iar SNG cele dedicate formării 

grefierilor. 

  

3. UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE ÎN MATERIA INSOLVENŢEI  

 

Scopul/Obiective specifice: Pentru anul 2014 INM îşi propune continuarea 

programului de formare a magistraţilor care funcţionează în instanţe specializate, subscriind însă 

acest obiectiv obiectivului mai larg al unificării practicii neunitare.  
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Necesitatea unei astfel de formări specializate rezultă din Regulamentul privind modul de 

desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare 

a rezultatelor obţinute, potrivit căruia INM organizează cursuri pentru judecătorii din instanţele 

specializate şi procurorii din parchetele de pe lângă acestea.  

În acest context, în cadrul programului de formare continuă a magistraţilor, Institutul 

Naţional al Magistraturii va organiza în cursul anului 2014 un seminar în domeniul insolvenţei, 

având ca obiectiv formarea judecătorilor sindici şi crearea unei practici unitare în domeniu. 

 
Nr. de seminarii planificate: Programul presupune desfăşurarea unui seminar de 

formare continuă. 

 

Grupul ţintă: Seminarul de formare în domeniul insolvenţei este destinat judecătorilor 

specializaţi de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel din întreaga ţară şi urmăreşte dezbaterea 

unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniul 

dreptului insolvenţei. Obiectivul acestui seminar îl reprezintă crearea unei practici unitare în 

domeniu. 

 

Durata seminarului: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va desfăşura în București. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de judecători specializaţi în materia 

insolvenţei. 

 

Formatori: Seminarul va fi susţinut de formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii 

în materia insolvenței, cadre universitare. 

 

Finanţare: Finanţarea va fi asigurată din fonduri bugetare. 
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4. UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE ÎN MATERIA DREPTULUI 

SOCIETĂŢILOR COMERCIALE  

Scopul/Obiective specifice: Pentru anul 2014 INM îşi propune includerea în 

programul de formare a magistraţilor a unui seminar dedicat formării judecătorilor care 

funcţionează în instanţe specializate soluționarea cauzelor cu societăţi comerciale, subscriind însă 

acest obiectiv obiectivului mai larg al unificării practicii neunitare.  

În acest context, Institutul Naţional al Magistraturii va organiza în cursul anului 2014 un 

seminar în domeniul societăţilor comerciale, având ca obiectiv formarea judecătorilor specializați 

în soluționarea cauzelor cu societăţi comerciale şi crearea unei practici unitare în domeniu. 

 
Nr. de seminarii planificate: Programul presupune desfăşurarea unui seminar de 

formare continuă. 

 

Grupul ţintă: Seminarul de formare în domeniul societăţilor comerciale este destinat 

judecătorilor specializaţi de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel din întreaga ţară şi urmăreşte 

dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în 

domeniul societăţilor comerciale. Obiectivul acestui program îl reprezintă crearea unei practici 

unitare în domeniu. 

 

Durata seminarului: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va desfăşura în București. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de judecători specializaţi în materie 

comercială. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatori ai Institutului Naţional al 

Magistraturii. 

 

Finanţare: Finanţarea programului va fi asigurată din fonduri bugetare. 
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5. APLICAREA DREPTULUI PIEŢEI DE CAPITAL 

 

Scopul/Obiective specifice: În cursul anului 2014, Institutul Naţional al 

Magistraturii va organiza - în colaborare cu Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital – 4 

seminarii cu tema Aplicarea dreptului pieţei de capital. În cadrul acestor acţiuni de formare vor fi 

discutate aspecte privind mecanismul încheierii tranzacţiilor bursiere, tipologia faptelor ilicite din 

sfera abuzului de piaţă, evoluţia reglementărilor UE privind pieţele financiare înainte şi după criza 

financiară din 2007-2008, precum şi dispoziţii speciale privind societăţile admise la tranzacţionare. 

În cursul anului 2013, INM a organizat în colaborare cu OPPC o conferinţă în domeniul aplicării 

dreptului pieţei de capital, la care au fost invitaţi judecători, procurori şi avocaţi. 

 

Nr. de activităţi: Vor fi organizate 3 seminarii adresate judecătorilor care au 

competenţă în soluţionarea cauzelor de drept civil (comercial) şi contencios administrativ şi un 

seminar adresat procurorilor. 

 

Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor: Seminariile se vor desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă:  Grupul ţintă pentru 3 dintre aceste seminarii va fi alcătuit din judecători 

care au competenţă în soluţionarea cauzelor de drept civil (comercial) şi contencios administrativ, 

iar la cel de-al patrulea seminar vor fi invitaţi procurori.  

 

Nr. participanţi: Fiecare seminar se adresează unui număr de 25 participanţi. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive.  

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute atât de formatori INM, cât şi de specialişti 

propuşi de Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital. 
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Finanţare: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestor seminarii vor fi suportate de 

către Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital, urmând ca INM să suporte onorariile 

formatorilor INM.        

 

6. DREPTUL CONCURENŢEI 

A. “ECONOMIE, LEGISLAȚIE ȘI CONCURENȚĂ – TRAINING INTERDISCIPLINAR 
PENTRU MAGISTRAȚII ROMÂNI“ 

 

Scopul/Obiectivul: Programul Economie, legislație și concurență – Training 

interdisciplinar pentru magistrații români constituie o iniţiativă dezvoltată de Freedom House 

România, Consiliul Concurenţei, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Public, Asociaţia 

Naţională a Specialiştilor în Achiziţii şi Magistrats européens pour la démocratie et les libertés 

(MEDEL). 

Proiectul este implementat în perioada decembrie 2012 – martie 2014 şi îşi propune ca în 

cadrul sesiunilor de formare să fie realizată o analiză completă a cazurilor de concurenţă care să le 

ofere magistraţilor o înțelegere adecvată a aspectelor economice implicate de dreptul concurenţei. 

Proiectul este construit în jurul următoarelor obiective: 

- să-i ajute pe magistraţi să-şi formeze o mai bună înţelegere a elementelor economice din 

spatele legislaţiei şi practicilor din domeniul concurenţei, inclusiv jurisprudența Curții Europene;  

- să încurajeze aplicarea şi eficientizarea mecanismelor de cooperare dintre magistraţi şi 

autorităţile din domeniul concurenţei (Consiliul Concurenţei) şi autorităţile de monitorizare 

(ANRMAP, CNSC); 

- să permită Consiliului Concurenţei şi altor autorităţi publice din România să extragă 

elemente utile de jurisprudenţă.  

 

Activităţi în cadrul programului: Programul a debutat în 2012 cu o conferinţă, 

unde a avut loc o prezentare a proiectului şi o analiză iniţială a problematicii care urma să fie 

dezvoltată pe parcursul activităţilor ulterioare. În cursul anului 2013 au fost organizate trei 

seminarii, la fiecare seminar fiind formaţi 15 judecători specializaţi în materia dreptului 

concurenţei şi 5 procurori.  

Proiectul se va încheia în 2014 cu o conferinţă în care va fi lansat un ghid care va conţine 

toate informaţiile prezentate în cadrul seminariilor şi în care vor fi prezentate rezultatele 
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proiectului. În cadrul acestei conferinţe vor participa 30 de judecători specializaţi în materia 

dreptului concurenţei şi 10 procurori. 

 

Grupul ţintă: Participanţii vor fi judecători specializaţi în dreptul concurenţei şi 

procurori.  

 

Număr seminarii: În 2014, în cadrul programului va fi organizată conferinţa de final, 

care va avea loc în Bucureşti. 

 

Număr participanţi: La conferinţă vor fi invitaţi 30 de judecători specializaţi în 

dreptul concurenţei şi 10 procurori. 

 

Modalitate de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, grupuri de lucru, 

discuţii interactive. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute atât de formatori INM, experţi români 

recomandaţi de partenerii din cadrul acestui proiect, precum şi traineri străini propuşi de MEDEL. 

 

Finanţarea: Finanţarea programului se realizează în principal de către Comisia 

Europeană. Programul nu implică nicio contribuţie financiară din partea INM. 

 

 

B. “ADVANCED TRAINING OF NATIONAL JUDGES ON THE APPLICATION OF 

EUROPEAN COMPETITION LAW RULES“- SEMINAR ERA 

 

Scopul/Obiective specifice: INM este partener în cadrul unui program coordonat 

de ERA – Academia de Drept European de la Trier. 

 

Activităţi planificate: Unul din seminariile care vor fi organizate în cadrul 

proiectului se va desfăşura în România, urmând a fi găzduit la INM. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul presupune desfăşurarea mai multor 

seminarii, însă unul se va desfăşura în România, fiind dedicat magistraţilor români şi străini. 
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Durata seminarului: Seminarul de la Bucureşti va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului: Seminarul se va desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează în special judecătorilor de la nivelul tribunalelor 

şi curţilor de apel, specializaţi în domeniul dreptului concurenţei. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de magistraţi. Seminarul este deschis 

participării judecătorilor români şi străini. Au fost alocate 15 locuri pentru magistraţii români. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză pentru a favoriza schimbul 

de idei şi experienţă direct între participanţi. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute atât de formatori INM, cât şi de experţi ERA. 

 

Finanţare: Finanţarea seminarului va fi asigurată în principal de Comisia Europeană. 

Contribuţia financiară a INM va fi în cuantum de 1400 Euro. 

 

7. DREPT ADMINSTRATIV. DREPT FISCAL 

A. DREPT ADMINSTRATIV. DREPT FISCAL. PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ 

 

Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2014 INM îşi propune continuarea programului de 

formare a magistraţilor care funcţionează în instanţe specializate, subscriind însă acest obiectiv 

obiectivului mai larg al unificării practicii neunitare.  

Programul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secţiilor de contencios 

administrativ-fiscal şi crearea unei practici unitare în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, a legii privind accesul la informaţiile de interes public (Legea 

544/2001), precum şi în ceea ce priveşte Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală, executarea 

creanţelor bugetare.  
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Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor care funcţionează în cadrul secţiilor 

sau completelor de contencios administrativ-fiscal organizate la instanţele judecătoreşti din ţară. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul constă într-un seminar de formare continuă. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de magistraţi. 

 

Durata seminariilor: Seminarul va avea o durată de 2 zile.  

Modalitate de desfăşurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuţii interactive. 

Formatori: Seminarul vor fi susţinute de formatori ai INM în domeniul dreptului 

administrativ  şi financiar-fiscal. 

 

Finanţare: Finanţarea programului va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

B. ” ACCESS TO ADMINISTRATIVE JUSTICE IN ORDER TO SEEK FUNDAMENTAL 
RIGHTS”. SEMINAR INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiectivul:  Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

ale statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului 

administrativ.  

Tema seminarului este: ”Access to administrative justice in order to seek fundamental 

rights”.  

Seminarul va fi realizat în colaborare cu Association of European Administrative Judges 

(AEAJ), această instituţie asigurând formatorii pentru acest program. De asemenea, anunţul cu 

privire la organizarea acestui seminar va fi publicat pe site-ul AEAJ, membrii grupului de lucru 

AEAJ „Independence and efficeincy” dar şi alţi membri fiind invitaţi să participe la acest 

eveniment. Participarea internaţională va crea cadrul propice unor discuţii interesante şi a unui 

schimb de idei şi de experienţă între magistraţii specializaţi în soluţionarea cauzelor din materia 
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achiziţiilor publice din diverse state ale Europei, contribuind, în acelaşi timp la conştientizarea 

magistratilor români cu privire la componenta europeană a acestui domeniu. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui program se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind inclusă în 

Catalogul EJTN pentru anul 2014 şi publicată pe site-ul AEAJ.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor şi curţilor 

de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept 

administrativ. 

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, un număr de 10 locuri fiind oferite 

magistraţilor străini, în cadrul Catalogului EJTN şi urmare a colaborării cu AEAJ.  

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. Ca element de noutate, seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză, 

pentru a favoriza schimbul de idei şi experienţă direct între participanţi. 

Formatori: Seminarul va fi susţinut de experţi AEAJ în domeniul dreptului 

administrativ. 

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare.  

În ceea ce priveşte cheltuielile legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta 

cazarea şi masa acestora, precum şi costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul 

internaţional să intre în sarcina magistraţilor străini. 

INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor 

proprii), costurile de cazare, masă şi transport internaţional pentru experţii AEAJ care vor susţine 

acest seminar în calitate de formatori. 

 

C. PRACTICA INSTANŢELOR NAŢIONALE ÎN MATERIA DREPTULUI 
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL ÎN LITIGII ÎN CARE ESTE INCIDENT DREPTUL UE  
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Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2014 INM îşi propune organizarea unui seminar 

centrat pe aspecte de practică a instanţelor naţionale în materia dreptului administrativ şi fiscal în 

litigii în care este incident dreptul UE. 

 

Grupul tinta: Programul este dedicat judecătorilor specializati în solutionarea cauzelor 

de drept administrativ şi fiscal de la nivelul tribunalelor şi curtilor de apel. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul constă într-un seminar de formare continuă. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de magistraţi. 

 

Durata seminariilor: Seminarul va avea o durată de 2 zile.  

Modalitate de desfăşurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuţii interactive. 

Formatori: Seminarul va fi susţinut de formatori ai INM în domeniul dreptului 

administrativ  şi financiar-fiscal. 

 

Finanţare: Finanţarea programului va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

 

D. EXPERTIZA FISCALĂ JUDICIARĂ CA MIJLOC DE PROBĂ  
 

Scopul/Obiective specifice: În cursul lunii aprilie 2014, Institutul Naţional al 

Magistraturii va organiza - în colaborare cu Camera Consultanţilor Fiscali din România - 

conferinţa cu tema Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de probă. Conferinţa va fi dedicată 

judecătorilor specializaţi în materie fiscală din cadrul instanţelor din întreaga ţară. 

 

Nr. de activităţi:  Programul constă într-o conferinţă naţională. 

 

Durata conferinţei: Conferinţa va avea o durată de o zi. 

 

Locaţia conferinţei:  Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti. 
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Grupul ţintă: Grupul ţintă va fi alcătuit din judecători specializaţi în materia dreptului 

civil, penal şi contencios administrativ din cadrul instanţelor din întreaga ţară. La conferinţă vor fi 

invitaţi şi consultanţi fiscali. 

 

Nr. participanţi: Vor fi formaţi un număr de aproximativ 50 judecători. 

 

Modalitate de desfăşurare a conferinţei: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive.  

 

Formatori: Conferinţa va fi susţinută atât de formatori INM, cât şi de specialişti propuşi 

de Camera Consultanţilor Fiscali din România. 

 

Finanţare: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestei conferinţe vor fi suportate de 

către Camera Consultanţilor Fiscali, urmând ca INM să suporte onorariile formatorilor INM.        

 

8. DREPTUL MEDIULUI 

A. ” REMEDIES AGAINST FAILURE TO ACT AND ALTERNATIVE DISPUTE 
RESOLUTIONS IN ENVIRONMENTAL MATTERS”. SEMINAR INCLUS ÎN 

CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiectivul:  Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

ale statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului 

mediului.  

Tema seminarului este: ”Remedies against failure to act and alternative dispute resolutions 

in environmental matters”.  

Seminarul va fi realizat în colaborare cu Association of European Administrative Judges 

(AEAJ), această instituţie asigurând formatorii pentru acest program. De asemenea, anunţul cu 

privire la organizarea acestui seminar va fi publicat pe site-ul AEAJ, membrii grupului de lucru 

AEAJ „Environmental law” dar şi alţi membri acesteia fiind invitaţi să participe la acest 
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eveniment. Participarea internaţională va crea cadrul propice unor discuţii interesante şi a unui 

schimb de idei şi de experienţă între magistraţii specializaţi în soluţionarea cauzelor din materia 

dreptului mediului din diverse state ale Europei, contribuind, în acelaşi timp la conştientizarea 

magistraţilor români cu privire la componenta europeană a acestui domeniu. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui program se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind inclusă în 

Catalogul EJTN pentru anul 2014 şi publicată pe site-ul AEAJ.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor şi curţilor 

de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de dreptul mediului. 

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, un număr de 10 locuri fiind oferite 

magistraţilor străini, în cadrul Catalogului EJTN şi urmare a colaborării cu AEAJ.  

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. Ca element de noutate, seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză, 

pentru a favoriza schimbul de idei şi experienţă direct între participanţi. 

Formatori: Seminarul va fi susţinut de experţi AEAJ în domeniul dreptului mediului. 

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare.  

În ceea ce priveşte cheltuielile legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta 

cazarea şi masa acestora, precum şi costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul 

internaţional să intre în sarcina magistraţilor străini. 

INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor 

proprii), costurile de cazare, masă şi transport internaţional pentru experţii AEAJ care vor susţine 

acest seminar în calitate de formatori. 

 

B.  ”INTERACTION BETWEEN THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND 
NATURE DIRECTIVES” - SEMINAR ERA 
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Scopul/Obiective specifice: INM este partener în cadrul unui program coordonat de 

ERA – Academia de Drept European de la Trier. 

 

Activităţi planificate: Unul din seminariile care vor fi organizate în cadrul proiectului 

se va desfăşura în România, urmând a fi găzduit la INM. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul presupune desfăşurarea mai multor 

seminarii, însă unul se va desfăşura în România, fiind dedicat magistraţilor români şi străini. 

 

Durata seminarului: Seminarul de la Bucureşti va avea o durată de 3 zile. 

 

Locaţia seminarului: Seminarul se va desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează în special judecătorilor de la nivelul tribunalelor şi 

curţilor de apel, specializaţi în domeniul dreptului administrativ. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa atât judecători români, cât şi judecători 

străini. Au fost alocate 3 locuri pentru magistraţii români. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză pentru a favoriza schimbul 

de idei şi experienţă direct între participanţi. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de experţi ERA. 

 

Finanţare: Finanţarea seminarului va fi asigurată integral de Comisia Europeană. 
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9. JUSTIŢIE PENTRU MINORI 

A. JUSTIŢIA PENTRU MINORI - SEMINAR CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 
INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiective specifice: Institutul Naţional al Magistraturii a inclus în Catalogul 

EJTN pentru anul 2014 un seminar de formare continuă care va avea ca temă „Justiţia pentru 

minori”. 

Lucrările seminarului vor fi divizate în două secţiuni, una de drept civil/dreptul familiei şi 

una de drept penal. 

Seminarul este deschis participării judecătorilor şi procurorilor specializaţi în soluţionarea 

cauzelor cu minori şi de familie. Discuţiile vor purta asupra unor probleme de actualitate în acest 

domeniu. Seminarul urmăreşte promovarea unui tratament individualizat personalităţii minorilor, 

în funcţie de vârstă, grad de cultură, situaţie familială, poziţie (minorul – făptuitor/învinuit/inculpat 

sau minorul – victimă a unei infracţiuni), şanse de reabilitare etc., urmărindu-se şi implementarea 

hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 

 Activităţi planificate:  Programul este constituit dintr-un singur seminar intensiv ce se 

va întinde pe parcursul a 2 zile, la care vor participa aproximativ 30 de procurori şi judecători din 

România sau din alte state ale Europei membre ale EJTN. INM oferă, în cadrul Catalogului EJTN 

10 locuri pentru această acţiune magistraţilor străini. 

 

Nr. de seminarii planificate: Un seminar de formare continuă, deschis participării 

judecătorilor şi procurorilor. 

 

Durata seminarului:  Seminarul se va desfăşura pe parcursul a 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Programul se adresează judecătorilor şi procurorilor de la secţiile şi 

completele specializate în soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie din cadrul instanţelor şi 

parchetelor de la nivelul  judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, din întreaga ţară. 
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Acest eveniment este inclus în Catalogul EJTN, ceea ce oferă posibilitatea magistraţilor 

străini să aplice în vederea participării, având la dispoziţie 10 locuri. 

 

Nr. participanţi: La acest seminar vor participa 30 de magistraţi, 10 locuri fiind oferite 

participării magistraţilor străini. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, ateliere de lucru, prezentări Power Point, discuţii interactive şi exerciţii practice, 

jocuri de rol. 

Lucrările seminarului vor fi divizate în două secţiuni, una de drept civil/dreptul familiei şi 

una de drept penal. 

 

Formatori: Datorită specificului acestui seminar, în care, pentru corecta înţelegere a 

nevoilor unui minor,  se impune o prezentare a unor aspecte din psihologia vârstelor, s-a ajuns la 

concluzia că se impune participarea atât a formatorilor judecători sau procurori cât şi  a altor 

specialişti în psihologie, asistenţă socială sau consilieri de probaţiune. 

          

Finanţarea: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare.  

În ceea ce priveşte cheltuielile legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta 

cazarea şi masa acestora, precum şi costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul 

internaţional să intre în sarcina magistraţilor străini. 

 

B. PROIECTUL „INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI – PRINCIPIU 
FUNDAMENTAL ÎN LUAREA ORICĂREI DECIZII ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE 

ADOPŢIE” - PROGRAM DERULAT DE OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII (ORA)  

 

Scopul/Obiective specifice: În cursul anilor 2011 şi 2012 INM a fost partener în 

cadrul proiectului „Interesul Superior al Copilului – principiu fundamental în luarea oricărei 

decizii în cadrul procedurilor de adopţie” finanţat de către UNICEF şi Oficiul Român pentru 

Adopţii (ORA). În 2011 au fost organizate, în cadrul acestui proiect, 4 seminarii cu tema 

„Formarea continuă a  judecătorilor care soluţionează cauze privind adopţiile”, iar în 2012 – 8 

seminarii de formare continuă în aceeaşi materie. ORA a continuat acest program și pe parcursul 

anului 2013, organizând un număr de 8 seminarii pentru formarea judecătorilor specializaţi în 
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soluţionarea cauzelor privind adopţiile din cadrul secţiilor/completelor specializate ale instanţelor 

de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel. 

În virtutea acestei tradiții și având în vedere faptul că formarea specializată în domeniul 

adopţiilor reprezintă un domeniu de interes pentru magistraţii români, iar organizarea unor acţiuni 

de formare în acest domeniu vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale judecătorilor specializaţi 

în această materie, INM apreciază ca oportună continuarea colaborării cu Oficiul Român pentru 

Adopţii.  

 

Nr. de seminarii planificate: Programul va continua în 2014 cu organizarea a 8  

seminarii de formare continuă. 

 

Durata seminariilor:  Seminariile au o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Locaţia seminariilor va fi stabilită de organizatori şi comunicată 

ulterior INM. 

 

Grupul ţintă: Scopul acestor seminarii este acela de a crea un cadru de dezbatere pentru 

judecătorii competenţi în soluţionarea cauzelor privind adopţiile.  

 

Nr. participanţi: La fiecare seminar vor participa 20 judecători specializaţi în 

soluţionarea cauzelor privind adopţiile. 

 

Formatori: ORA va pune la dispoziţie experţi în cadrul proiectului. La seminarii vor 

putea participa şi formatori ai INM în domeniul justiţiei pentru minori. 

 

Finanţare: Finanţarea programului va fi realizată parțial de ORA, care va acoperi 

cheltuielile de cazare, cheltuielile de transport, respectiv cele legate de masă, fiind acoperite prin 

acordarea diurnei, în condiţiile legii. 
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10. DREPTUL MUNCII ŞI DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 

A. DREPTUL MUNCII ŞI DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE. PROGRAM DE 
FORMARE CONTINUĂ 

 

Scopul/Obiective specifice: Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din 

cadrul secţiilor de litigii de muncă şi asigurări sociale, precum şi crearea unei practici unitare în 

acest domeniu. Seminarul îşi propune şi evidenţierea modificărilor aduse în  materia recalculării 

pensiilor de serviciu în lumina deciziei nr. 29 din data de 12 decembrie 2011 a ICCJ pronunţată în 

soluţionarea unui recurs în interesul legii. O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drepturile 

omului şi de drept UE aplicabile în materie. 

 

Nr. de seminarii planificate:  În cadrul programului va fi organizat un seminar de 

formare continuă.  

 

Durata seminarului: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia:  Seminarul se va desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul este destinat judecătorilor de la nivelul tribunalelor şi curţilor 

de apel specializaţi în soluţionarea cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de judecători. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. 

 

Formatori: Seminarul va fi susţinut de formatori ai INM în domeniul dreptului muncii şi 

dreptului asigurărilor sociale. 

 

Finanţare: Finanţarea va fi asigurată din fonduri bugetare.  

 

 59



B. PRACTICA INSTANŢELOR NAŢIONALE ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII ÎN 
LITIGII ÎN CARE ESTE INCIDENT DREPTUL UE 

 

Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2014 INM îşi propune organizarea unui seminar 

centrat pe aspecte de practică a instanţelor naţionale în materia dreptului muncii în litigii în care 

este incident dreptul UE. 

 

Grupul țintă: Seminarul este dedicat judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor 

de dreptul muncii de la nivelul tribunalelor şi curților de apel. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul constă într-un seminar de formare continuă. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de magistraţi. 

 

Durata seminariilor: Seminarul va avea o durată de 2 zile.  

Modalitate de desfăşurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuţii interactive. 

Formatori: Seminarul va fi susţinut de formatori ai INM în domeniul dreptului muncii. 

 

Finanţare: Finanţarea va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

D. DREPTUL MUNCII ŞI DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE. CURS DE FORMARE 
ON-LINE 

 

Scopul/Obiective specifice: În cadrul activităţii de formare continuă INM își 

propune să creeze în 2014 un curs de pregătire on-line care să privească dreptului muncii și 

dreptului asigurărilor sociale. Cursul se adresează atât judecătorilor care își desfășoară activitatea 

în cadrul secțiilor de litigii de muncă și asigurări sociale, dar mai ales acelor judecători care vor 

dobândi cea de-a doua specializare în această materie. 

Astfel, acest curs va veni în întâmpinarea nevoii de formare pe care acest demersul referitor 

la formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări4 l-a creat. Potrivit 

                                                 
4 Măsură decisă prin Hotărârea Plenului CSM nr. 523 din data de 14 iunie 2012. 
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informațiilor comunicate INM de către curțile de apel, 532 de judecători urmează să dobândească 

cea de-a doua specializare în această materie.  

Strategia de formare elaborată de INM în această privință diferă în funcție de experiența 

anterioară a judecătorilor care urmează să beneficieze de formare: judecătorii care au o experienţă 

de cel puţin 1 an în ultimii 5 ani în domeniul celei de-a doua specializări vor beneficia de cursuri 

de scurtă durată (4 zile), pe când judecătorii care nu au o experienţă anterioară vor beneficia de 

cursuri de lungă durată, într-o primă fază urmând a participa la o sesiune de formare e-learning, iar 

apoi la un seminar de formare de 5 zile.  

Dacă în materie civilă și penală INM va putea utiliza în acest scop modulele de e-learning 

dedicate noilor coduri elaborate în cadrul proiectului romano-elvețian, realizarea de cursuri on-line 

pentru specializările drept administrativ şi drept financiar-fiscal, respectiv dreptul muncii va fi 

finanţată din fonduri proprii, acest efort financiar fiind preconizat pentru anul 2014 (dreptul 

muncii) și 2015 (drept administrativ şi drept financiar).  

Deşi nu acoperă în totalitate necesităţile de formare, tipul de formare on-line va aduce o 

contribuţie semnificativă, oferind o alternativă viabilă magistraţilor care urmează să dobândească 

cunoştinţe în această materie. 

Curs va putea fi parcurs într-un interval cuprins între o lună şi 3 luni (între 50 de ore şi 75 

de ore). În această perioadă cursanţii au posibilitatea de a interacţiona on-line pe un forum special, 

dedicat cursului, între ei şi cu un formator al INM; pe forum se vor clarifica diferite chestiuni, se 

vor prezenta aspecte din experienţa practică, se vor discuta diverse exemple concrete  apărute în 

practica judiciara legate de instituţiile analizate.  

 

Nr. de seminarii planificate. Durata seminariilor:  În cursul anului 2014 se va 

desfăşura un curs on-line. Acesta se va repeta în cursul anilor următori. 

 

Grupul ţintă: Cursul se adresează atât judecătorilor care își desfășoară activitatea în 

materia dreptului muncii și dreptului asigurărilor sociale, dar mai ales acelor judecători care vor 

dobândi cea de-a doua specializare în această materie. 

 

Nr. participanţi: La fiecare curs pot participa până la 40 de magistraţi.  

 

Formatori: Programul este susţinut de formatori din cadrul reţelei de formatori INM. 
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Finanţare: Toate costurile legate de desfăşurarea programului vor fi asigurate din 

fonduri bugetare. 

 

11. „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII JUDECĂTORILOR ŞI 

PROCURORILOR ROMÂNI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI ŞI A 

CRIMINALITĂŢII ECONOMICE ŞI FINANCIARE” 

 

Scopul/Obiective specifice: Proiectul are ca scop dezvoltarea capacităţii 

profesionale precum şi crearea de noi aptitudini ale judecătorilor şi procurorilor români în lupta 

împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare. Activităţile proiectului vor include 

dezvoltarea de concepte de formare profesională, introducerea unor metode noi de formare 

profesională, precum şi alte activităţi legate de abordarea problematicii privind lupta împotriva 

corupţiei, cum ar fi elaborarea de studii relevante în acest domeniu, schimb de experienţă şi de 

bune practici. 

 

Activităţi planificate:  În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activităţi:  

- 2 seminarii de formare a formatorilor, în colaborare cu Direcţia Naţională Anticorupţie; 

- organizarea a 16 seminarii la nivel descentralizat; 

- organizarea a 9 seminarii la nivel centralizat în colaborare cu Direcţia Naţională 

Anticorupţie;  

- elaborarea şi distribuirea a 4 ghiduri în domeniul luptei împotriva corupţiei şi a 

criminalităţii economico-financiare. 

În cursul anului 2013 au fost realizate cele 2 seminarii de formare de formatori, cu o durată 

de 2 zile, pentru 15 formatori, precum și 3 seminarii de formare continuă.  

 

Nr. de seminarii planificate: în cadrul programului vor fi, aşadar, organizate în 

cursul anului 2014: 

- 16 seminarii de formare realizate la nivel descentralizat; 

- 6 seminarii de formare realizate la nivel centralizat. 
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Durata seminariilor va fi de 2 zile, atât pentru seminariile realizate la nivel centralizat, 

cât și pentru cele care vor fi realizate la nivel descentralizat. 

 

Locaţia seminariilor: Seminariile de la nivel centralizat şi cele de formare a 

formatorilor se vor desfăşura la sediul INM de la Bucureşti, Iași și Timișoara, iar seminariile de la 

nivel descentralizat se vor desfăşura la sediile parchetelor de pe lângă curţile de apel. 

 

Grupul ţintă: Seminariile organizate la nivel centralizat se adresează procurorilor 

specializaţi, judecătorilor, ofiţerilor de poliţie şi experţilor DNA. Seminariile de la nivel 

descentralizat se adresează judecătorilor şi procurorilor din cadrul curţilor de apel şi parchetelor de 

pe lângă acestea. 

 

Nr. participanţi:  

- 20 pentru seminariile de la nivel centralizat; 

-  25 pentru seminariile de la nivel descentralizat. 

 

Teme: În agendele seminariilor vor fi avute în vedere inclusiv teme referitoare la Legea 

78/2000 privind infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, aspecte de ordin juridic şi tehnic 

referitoare la interceptări şi la înregistrările audio sau video, infracţiuni comise în materie de 

achiziţii publice, aspecte privind investigarea infracţiunilor economico-financiare şi de corupţie. 

 

Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi alți experţi români și străini. 

 

Durata proiectului  va fi de 2 ani.  

 

Finanţare:  Contribuţia elveţiană este în cuantum de 361,783.26 CHF (85%), iar co-

finanţarea din partea română, în cuantum de 63,843.74 CHF (15%),  va fi asigurată de Consiliul 

Superior al Magistraturii şi de Ministerul Public. Valoarea totală a proiectului este de 425,627 

CHF. 

Partenerii proiectului din partea română, Institutul Naţional al Magistraturii, 

Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcţia Naţională Anticorupţie şi 

Ministerul Justiţiei; din partea elveţiană, specialişti în domeniu, posibil autorităţi cu competenţe în 

domeniu.  
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12. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE 

 

Scopul/Obiective specifice: Prin proiectul Continuarea măsurilor pentru realizarea 

de progrese privind atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi 

Verificare coordonat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Ambasada Olandei la Bucureşti se 

urmăreşte sprijinirea implementării măsurilor adoptate de către statul român în vederea  atingerii 

obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare, respectiv a celor din 

domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. Astfel, proiectul vizează 

acordarea de sprijin pentru pregătirea sistemului judiciar în ceea ce priveşte aplicarea noilor 

coduri, precum şi pentru monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie. 

 

Nr. de seminarii planificate: În cadrul proiectului va fi organizată o conferinţă în 

vederea discutării evoluţiilor cheie în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, a bunelor 

practici dezvoltate şi a principalelor măsuri care urmează să fie luate în cu privire la aplicarea 

prevederilor acesteia.   

 

Durata: Conferinţa va avea durata de două zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Conferinţa se va desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: La conferinţă vor participa aproximativ 100 de reprezentanţi de la nivel 

înalt din cadrul instituţiilor publice, al celor trei puteri în stat, dar şi de reprezentanţi ai autorităţilor 

publice, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. 

 

Formatori: Programul va fi susţinut de specialişti români şi olandezi. 

 

Finanţare: Conferinţa va fi integral finanţată de Guvernul Olandei şi de MJ. 
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13. CRIMINALITATE INFORMATICĂ  

A. CRIMINALITATE INFORMATICĂ – “JUSTIȚIE ȘI CRIMINALITATE 
INFORMATICĂ”. CONFERINŢĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ INCLUSĂ ÎN 

CATALOGUL EJTN 

 

Obiective: Conferinţa se încadrează în obiectivul general al pregătirii judecătorilor şi 

procurorilor în domeniul criminalităţii informatice. Conferinţa este realizată în cadrul formării 

continue descentralizate. Pentru 2014 INM va colabora cu Tribunalul Gorj în organizarea acestei 

conferinţe. De asemenea, INM va realiza selecţia şi va finanţa participarea a 10 magistraţi din afara 

razei de competenţă a Tribunalului Gorj. Conferința este deschisă participării judecătorilor şi 

procurorilor români, dar şi participării internaţionale, fiind inclusă în Catalogul EJTN pentru anul 

2014.  

Tema conferinţei este: “Justiţie şi criminalitate informatică”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se va realiza o conferinţă deschisă 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale.  

 

Durata seminarului:  Conferinţa va  avea o durată de 3 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Conferinţa se va  desfăşura la Târgu Jiu. 

 

Grupul ţintă: Conferinţa se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi procurorilor de la 

parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

În cadrul acestei conferinţe vor participa 50 judecători şi procurori.  

 

Formatori: Formatorii utilizaţi vor fi cu precădere practicieni – judecători şi procurori – 

dar şi alţi specialişti în domeniu din cadrul altor instituţii implicate în combaterea criminalităţii 

informatice. 
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Finanţare: INM va finanţa din fonduri bugetare participarea a 10 magistraţi români și a 

10 magistrați străini, în cadrul Catalogului EJTN. În ceea ce priveşte cheltuielile legate de 

participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi costurile 

legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să rămână în sarcina acestora. 

 Cheltuielile de participare a celorlalți magistrați români vor fi acoperite de partenerii 

Tribunalului Gorj în cadrul proiectului.   

 

B. CREAREA UNUI CENTRU ROMÂN DE EXCELENŢĂ PENTRU FORMAREA ÎN 
DOMENIUL INVESTIGĂRII CRIMINALITĂŢII CIBERNETICE (CYBEREX-RO) 

 

Obiective: Unitatea de Implementare Programe – din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (UIP-PICCJ) a iniţat un proiect amplu de colaborare între 

instituţiile importante româneşti care sunt implicate în lupta împotriva criminalităţii informatice: 

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR – coordonator al proiectului), Ministerul Public, 

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Academia 

Tehnică Militară, Academia Naţională de Poliţie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 

Infomatică (ICI), precum şi actori din mediul privat: Asociaţia Română a Băncilor şi Asociaţia 

Naţională a Providerilor de Internet din România. Proiectul îşi propune crearea unui Centru Român 

de excelenţă pentru formarea în domeniul investigării criminalităţii cibernetice (CYBEREX-RO). 

 

Activităţi planificate:  

Proiectul presupune: 

-          crearea unui grup de lucru format din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor partenere care 

va coordona implementarea proiectului – acest grup va deveni Comitetul Academic al Centrului de 

Excelenţă ce va fi înfiinţat ca urmare a implementării proiectului; 

-          acest grup de lucru va participa la crearea conceptului Centrului de excelenţă, va 

elabora legislaţia, propunerile privind dezvoltarea acestei instituţii din punct de vedere al resurselor 

financiare şi umane necesare, va aproba şi urmări modul în care va fi creată pagina web a 

Centrului. Membrii grupului au participat deja la 2 vizite de studiu în Irlanda şi Belgia; 

-          grupul de lucru a selectat 8 specialişti români care urmează un program de un an 

dezvoltat de Colegiul Universitar din Dublin în următoarele domenii: investigarea criminalistică a 

fraudelor informatice şi criminalitate informatică; aceşti 8 specialişti vor fi primii formatori români 

ai Centrului; 
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-          cei 8 specialişti vor urma în România un curs de 3 săptămâni în domeniul tehnicilor 

didactice; 

-          împreună cu experţii irlandezi şi ai Comitetului Academic cei 8 formatori vor elabora 

curricula şi materialele de curs în domeniile propuse de către parteneri: noi ameniţări la securitatea 

reţelelor, codificare, noi dezvoltări în criminalitatea informatică, probleme legale specifice.  

-          în paralel va fi derulată o procedură de achiziţie publică în vederea dotării unei săli de 

curs pentru un număr de 20 persoane (echipamente pentru traducerea simultană, computere, 

imprimante, aplicaţii software); 

-          ultima fază a proiectului va consta în organizarea unei serii de 5 seminarii pilot, la 

fiecare seminar numărul de participanţi fiind de 15 ofiţeri, judecători şi procurori; 

-          la finalul proiectului va fi organizată o ceremonie de lansare a nou înfiinţatului Centru 

de excelenţă pentru formarea în domeniul investigării criminalităţii cibernetice (CYBEREX-RO). 

În cadrul proiectului INM şi-a asumat următoarele obligaţii: 

-          desemnarea unui judecător cu expertiză în domeniu pentru a face parte din grupul de 

lucru care se va constitui în cadrul acestui proiect; 

-          desemnarea unui judecător care va participa la vizita de studiu programată a  se 

desfăşura în cadrul proiectului;  

-          desemnarea unui judecător specializat care să facă parte din Comitetul Academic al 

nou înfiinţatului Centru Român de Excelenţă CYBEREX-RO; 

-          sprijin pentru dezvoltarea curriculei şi suporturilor de curs; 

-          sprijin pentru selecţia judecătorilor care vor participa la seria de 5 seminarii pilot. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul proiectului se  vor  realiza în decursul anului 2015 

un  număr de  5 seminarii pilot în materia investigării criminalistice a fraudelor informatice şi a 

criminalităţii informatice.  

 

Durata programului:  Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni. 

 

Finanţare: Contribuţia financiară se va împărţi între Comisia Europeana (90%) şi IGPR 

(10%), nefiind necesară nicio contribuţie financiară din partea INM. 
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14. CRIMINALISTICĂ. SEMINARII CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

INCLUSE ÎN CATALOGUL EJTN 

Obiective: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

al statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor şi procurorilor în 

domeniul criminalisticii.  

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se vor realiza două seminarii deschise 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind 

incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminariile vor  avea o durată de 3 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi procurorilor de la 

parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

În cadrul acestor seminarii vor participa 30 de magistraţi (5 judecători şi 15 procurori), 10 

locuri fiind oferite magistraţilor străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Formatori: Formatorii utilizaţi vor fi cu precădere practicieni, dar şi alţi specialişti în 

domeniul criminalisticii. 

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 
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15. SUSŢINEREA CONFISCĂRII EXTINSE ŞI RECUPERĂRĂRII 

PREJUDICIULUI  

 

Scopul/Obiectivul: Proiectul  răspunde nevoii de standardizare a sistemelor judiciare 

naţionale din UE, ca urmare a adoptării Deciziei - Cadru 2001/500/JHA privind spălarea banilor, 

identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor 

infracţiunii. Astfel, în contextul unor deficienţe referitoare la procedurile mecanismelor de 

implementare la nivel naţional a acestei Directive, acest program urmăreşte un proces de 

informare, pregătire şi specializare a cadrelor juridice şi serviciilor de poliţie.  

Scopul general al acestui proiect îl constituie creşterea capacităţii instituţiilor româneşti de 

prevenire şi luptă împotriva criminalităţii financiare şi economice prin sprijinirea procedurii de 

confiscare extinsă.  

Obiectivele specifice vizate de acest program sunt: 

 Promovarea problematicii confiscărilor extinse şi recuperării bunurilor provenite în urma 

infracţiunii, atât în spaţiul instituţional, cât şi în cel al societăţii civile; 

 Identificarea de bune practici în materie de confiscări extinse la nivel comunitar şi diseminarea 

acestora în rândul magistraţilor, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie români;  

 Promovarea dezvoltării de noi sisteme şi proceduri care să faciliteze achiziţionarea şi schimbul 

de informaţii financiare în scopul urmăririi bunurilor; 

 Implicarea societăţii civile româneşti în prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii economice şi 

financiare. 

 

Activităţi în cadrul programului: Acest proiect a debutat în anul 2013, când a fost 

organizată conferinţa de deschidere a programului. În anul 2014, vor fi organizate 4 seminarii şi 2 

dezbateri, iar în 2015 va avea loc conferinţa finală. 

La cele patru seminarii vor participa, în calitate de speakeri, experţi europeni – judecători şi 

procurori din statele membre ale UE – ce vor realiza prezentări ale unor studii de caz cu scopul 

identificării şi diseminării unor bune practici rezultate din jurisprudenţele naţionale. Grupul-ţintă 

pentru aceste seminarii îl constituie procurorii, judecătorii specializaţi în materia dreptului penal şi 

ofiţerii de poliţie. Fiecare seminar, desfăşurat pe o perioadă de două zile, va reuni un număr minim 

de 5 ofiţeri de poliţie, 5 procurori şi 10 judecători. 
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Cele două dezbateri din cadrul programului vor fi concentrate pe implicaţiile la nivel 

european şi naţional ale criminalităţii financiare şi economice, în mod special pe problema 

confiscării extinse şi a recuperării bunurilor infracţiunii. Desfăşurate pe parcursul unei zile, acestea 

vor reuni actori instituţionali, reprezentanţi ai societăţii civile (Academia de Advocacy, Societatea 

pentru Justiţie, Centrul Român de Politici Europene, Centrul Român pentru Jurnalism de 

Investigaţie, Grupul pentru Dialog Social, Institutul pentru Politici Publice, Konrad Adenauer 

Stiftung) şi mass-media. Astfel, structura lor va fi compusă din paneluri ce conţin reprezentanţi ai 

organizatorilor, ONG-urilor şi mass-media. Un panel va fi dedicat concluziilor. La cele 2 dezbateri 

vor fi invitaţi magistraţii care au participat la seminariile organizate în cadrul acestui program. 

 

Grupul ţintă: Acest program de formare se adresează judecătorilor specializaţi în 

materia dreptului penal, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie. INM va realiza doar selecţia 

judecătorilor care vor participa la seminariile din cadrul programului. 

 

Număr seminarii/conferinţe: În anul 2014, vor fi organizate în cadrul programului 

următoarele acţiuni de formare: 

- 4 seminarii, fiecare cu o durată de 2 zile; 

- 2 dezbateri, fiecare cu o durată de o zi, care vor avea loc în Bucureşti. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor desfăşura în diverse locații din țară, iar 

dezbaterile se vor organiza la Bucureşti. 

 

Număr participanţi: La fiecare din cele 4 seminarii vor participa câte 10 judecători 

specializaţi în materia dreptului penal, 5 procurori şi 5 ofiţeri de poliţie. 

INM va realiza doar selecţia judecătorilor care vor participa la seminariile din cadrul 

programului. 

La cele 2 dezbateri vor fi invitaţi magistraţii care au participat la seminariile organizate în 

cadrul acestui program (cel putin 10 magistraţi pentru fiecare dezbatere). 

 

Modalitate de desfășurare a seminariilor şi dezbaterilor: prezentări cazuri 

practice, grupuri de lucru, discuţii interactive. 
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Formatori: Seminariile şi dezbaterile vor fi susţinute atât de formatori INM, experţi 

români recomandaţi de partenerii din cadrul acestui proiect, precum şi traineri străini. 

 

Finanţarea: Finanţarea programului se realizează de Comisia Europeană, Fundaţia 

Freedom House şi Expert Forum, bugetul total al proiectului fiind în cuantum de 164.630 euro.  

 

16. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR 

PUBLICE 

 
Scopul/Obiectivul: Programul de formare în domeniul combaterii criminalităţii în 

domeniul achiziţiilor publice, inițiat de Freedom House România, se va desfăşura în colaborare cu 

OLAF, EUROPOL, EUROJUST. 

 

Activităţi în cadrul programului: Activităţile din cadrul acestui program de formare 

au fost organizate începând din anul 2013  (conferinţa de deschidere şi 6 seminarii). Programul va 

continua şi în anul 2014, urmând a fi organizate 8 seminarii şi o conferinţă de închidere. 

Seria de 8 seminarii va fi destinată realizării unor exerciţii practice pentru magistraţi şi 

ofiţeri operativi. Acestea vor fi organizate lunar, cu exceptia lunilor iulie şi august 2014. Fiecare 

din cele 14 seminarii va dura două zile. La fiecare seminar vor fi invitaţi câte 10 judecători – 5 

judecători specializaţi în materia dreptului penal, 5 judecători specializaţi în domeniul 

contenciosului administrativ, 5 procurori şi 5 ofiţeri operativi. 

Pentru activitatea de pregătire, grupul ţintă va fi separat în patru grupe, în baza categoriilor 

profesionale: judecători specializaţi în materia dreptului penal, judecători specializaţi în domeniul 

contencios-administrativ, procurori şi ofiţeri operativi. Această organizare permite fiecărui modul 

să fie adaptat la nevoile concrete ale fiecărei categorii. Cursurile se vor desfăşura în paralel. 

Acelaşi corp de traineri se va adresa, prin rotaţie, fiecăreia din cele patru categorii. Astfel, la 

sfârşitul unei zile de pregătire, fiecare grup va fi parcurs aceeaşi problematică, cu aceeaşi traineri, 

dar, datorită separării, expunerea va fi adaptată nevoilor particulare ale fiecăruia.  

Conferinţa de închidere a acestui program are tot o durată de o zi şi va fi organizată la 

Bucureşti (noiembrie 2014), iar scopul său va fi prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia. 

Vor fi invitaţi magistraţii care au participat la seminariile organizate în cadrul acestui program. De 

asemenea, vor fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor omoloage partenerilor, ai societăţii civile şi 

alţi actori relevanţi din mai multe state UE.  
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Grupul ţintă: Acest program de formare se adresează judecătorilor specializaţi în 

materia dreptului penal şi în domeniul contenciosului administrativ din cadrul tribunalelor, curţilor 

de apel şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă 

aceste instanţe de judecată şi din cadrul DNA, precum şi ofiţerilor operativi de la DIF şi cei aflaţi 

în subordinea DNA. 

 

Număr seminarii/conferinţe: În cadrul programului vor fi organizate următoarele 

acţiuni de formare: 

- o serie de 8 seminarii în ţară, fiecare cu o durată de 2 zile, care vor fi organizate lunar, 

cu excepţia lunilor iulie şi august 2014; 

- o conferinţă de închidere a programului de formare de o zi, care va avea loc în 

Bucureşti (noiembrie 2014). 

 

Număr participanţi: La fiecare din cele 8 seminarii vor participa câte 10 judecători – 5 

judecători specializaţi în materia dreptului penal, 5 judecători specializaţi în domeniul 

contenciosului administrativ, 5 procurori şi 5 ofiţeri operativi. 

INM va realiza doar selecţia judecătorilor care vor participa la seminariile din cadrul 

programului. 

La conferinţa finală vor fi invitaţi magistraţii care au participat la seminariile organizate în 

cadrul acestui program. 

 

Modalitate de desfășurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuţii interactive. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute atât de formatori INM, experţi români 

recomandaţi de partenerii din cadrul acestui proiect, precum şi traineri străini. 

 

Finanţarea: Finanţarea programului se realizează de Comisia Europeană, CSM, 

Fundaţia Freedom House INC, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, bugetul total al proiectului fiind în cuantum de 474620 euro, dintre care contribuţia 

Comisiei Europene este de 427120 euro.  
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17. CONSUMATORII DE DROGURI ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE 

JUSTIȚIE 

Scopul/Obiective specifice: Asociația Romanian Harm Reduction Network 

(RHRN), în parteneriat cu Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul 

Helsinki (APADOR-CH), a inițiat proiectul “Consumatorii de droguri în sistemul românesc de 

justiție”, proiect finanțat de Open Society Foundation. Obiectivul acestui proiect este promovarea 

unor măsuri în concordanță principiile drepturilor omului, bazate pe măsuri științifice, în sprijinul 

intervențiilor ce vizează persoane consumatoare de droguri.  Una dintre activitățile acestui proiect 

vizează derularea unor ateliere de lucru adresate magistraților, având ca tematică drepturile 

omului, practicile și procedurile de sancționare a persoanelor consumatoare de droguri. 

 

Nr. de seminarii planificate: În cursul anului 2014 se va desfășura un seminar/atelier 

de lucru cu titlul “Consumatorii de droguri în momentul luării unei măsuri privative de libertate-o 

abordare din perspectiva drepturilor omului”. 

 

Durata seminariilor: Seminarul va avea o durată de 3 zile. 

 

Grupul ţintă: Programul este deschis participării judecătorilor şi procurorilor de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 22 de magistraţi.  

 

Formatori: Acest seminar va fi susținut de formatori INM și reprezentanți ai RHRN sau 

APADOR-CH.  

 

Finanţarea: Costurile pentru desfășurarea acestui seminar vor fi suportate din fondurile 

proiectului “Consumatorii de droguri în sistemul românesc de justiție”, finanțat de Open Society 

Foundation, nefiind necesară nici o contribuție din partea INM.
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PREGĂTIREA MAGISTRAŢILOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CUNOŞTINŢELOR 

NECESARE PENTRU INTEGRAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂNESC ÎN 

CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL 

 

Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 13 septembrie 2011: „în centrul 

formării judiciare europene ar trebui să figureze ansamblul acquis-ului Uniunii, inclusiv dreptul 

material şi procedural, instrumentele de cooperare judiciară şi jurisprudenţa corespunzătoare a 

CJUE”. 

1. CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI 

A. CEDO – “APLICAREA DIRECTĂ A DISPOZIŢIILOR CEDO DE CĂTRE 
INSTANŢELE NAŢIONALE”. SEMINARII CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

INCLUSE ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiective specifice: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în 

vederea asigurării cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu 

sistemele judiciare al statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui 

cadru optim de formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor şi 

procurorilor în domeniul drepturilor omului.  

Tema seminariilor este: „Aplicarea directă a prevederilor CEDO de către instanţele 

naţionale”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se vor realiza două seminarii, deschise 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunile fiind 

incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminariilor:  Seminariile vor  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor  desfăşura la Bucureşti și Giroc. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi procurorilor de la 

parchetele de pe lângă aceste instanţe. 
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În cadrul acestor seminarii vor fi participa 30 judecători şi procurori, 10 locuri fiind oferite 

magistraţilor străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. Ca element de noutate, seminariile se vor desfăşura exclusiv în limba engleză, 

pentru a favoriza schimbul de idei şi experienţă direct între participanţi. 

Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii 

şi de specialişti străini în materie. 

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare.  

În ceea ce priveşte cheltuielile legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta 

cazarea şi masa acestora, precum şi costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul 

internaţional să intre în sarcina magistraţilor străini. 

INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor 

proprii), costurile de cazare, masă şi transport internaţional pentru experţii care vor susţine acest 

seminar în calitate de formatori. 

 

B. PROIECTUL ROMÂNO - NORVEGIAN  “ CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 
SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAŢĂ NOILOR PROVOCĂRI 
LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE” – FORMARE ÎN MATERIA DREPTURILOR 

OMULUI 

 

Scopul/Obiective specifice: Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar 

din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” va avea drept scop 

îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la 

aplicarea noilor reglementări.  

Proiectul este structurat în două mari componente și anume:  

- componenta 1 are drept scop consolidarea capacității sistemului judiciar român de a 

face față noilor schimbări legislative prin furnizarea unei pregătiri profesionale specializate și 

unificarea jurisprudenței în următoarele domenii, considerate prioritare: drept civil, drept procesual 

civil, drept penal, drept procesual penal (domeniile noilor coduri), jurisprudența CEDO, 

management judiciar, integritate profesională, managementul dosarului (pentru grefieri), aspecte 

specifice de management judiciar pentru inspectorii judiciari, precum și alternative de rezolvare a 

disputelor judiciare prin mecanismul medierii.  
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- Componenta 2 are drept obiectiv creșterea capacității instituționale a instituțiilor din 

cadrul sistemului judiciar prin dotarea cu echipamente tehnice și de IT pentru CSM, INM, SNG, 

Ministerul Public și Inspecția Judiciară.    

 

Activităţi planificate:  În cadrul proiectului se vor derula 10 seminarii de formare 

continuă în materia drepturilor omului.  

 

Durata seminariilor/conferinţelor:  Seminariile vor avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la București. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor şi procurorilor de la toate gradele de 

jurisdicție. 

 

Nr. participanţi: La seminarii vor participa 25 de magistrați. 

 

Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi experţi străini. 

 

Durata proiectului va fi de 2 ani.  

 

Finanţare:  Contribuţia norvegiană pentru întreg proiectul va fi de 3.174.262,30 Euro 

(85%), co-finanţarea din partea română care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii 

va fi în sumă de 560.164,20 Euro (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 3.734.426,47 Euro. 

 
 

C. PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR CURȚII EUROPENE A 
DREPTURILOR OMULUI ÎN MATERIA CONDIȚIILOR DE DETENȚIE 

 

Scopul/Obiective specifice: În cursul lunii martie 2014, Institutul Naţional al 

Magistraturii va organiza, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe – Direcția Agentul 

Guvernamental pentru CEDO - și Consiliul Europei, conferința cu tema Punerea în executare a 

hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în materia condițiilor de detenție. Conferința 

va fi organizată în cadrul proiectului HRTF 18 (The Human Rights Trust Fund) al Consiliului 

Europei referitor la punerea în executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în 
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materia arestării preventive și a recursului efectiv pentru contestarea condițiilor de detenție. Scopul 

acestei conferințe este de a contribui la o mai bună înțelegere de către participanți a instrumentelor 

prevăzute de noua legislație în domeniu și a importanței acestora pentru prevenirea și combaterea 

suprapopulării carcerale. Valoarea acestui seminar va consta în a plasa noul cadru legislativ în 

contextul punerii în executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în materia 

condițiilor de detenție și de a sensibiliza pe magistrații participanți în ceea ce privește rolul lor în 

acest domeniu. 

 

Nr. de activităţi: În cadrul acestui program va fi organizată o conferință. 

 

Durata conferinţei: Conferința va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia conferinţei: Conferința se va desfăşura la sediul din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Conferința se va adresa judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor 

de drept penal și procurorilor de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție, precum și experților 

ANP. 

 

Nr. participanţi: Vor fi formaţi un număr de aproximativ 40 judecători și procurori. 

 

Modalitate de desfăşurare a conferinţei: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive.  

 

Formatori: Conferinţa va fi susţinută atât de formatori INM, cât şi de specialişti propuşi 

de Consiliul Europei. 

 

Finanţare: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestei conferinţe vor fi suportate de 

către Consiliul Europei, urmând ca INM să suporte onorariile formatorilor INM și cheltuielile 

referitoare la multiplicarea materialelor.        

 

D. CEDO – CURS DE FORMARE ON-LINE 

 

 77



Scopul/Obiective specifice: Folosirea eficientă a resurselor face din formatul on-

line o metodă de învăţare adecvată pentru transmiterea cunoştinţelor şi a abilităţilor de bază şi în 

domeniul drepturilor omului. Deşi nu acoperă în totalitate necesităţile de formare în materie, tipul 

de formare on-line va aduce o contribuţie semnificativă, oferind o alternativă viabilă magistraţilor 

care doresc să dobândească cunoştinţe de bază în materia drepturilor omului.  

În cadrul activităţii de formare continuă, INM a lansat în 2012 două cursuri de pregătire on-

line care să privească jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în domenii cheie, cum 

sunt arestarea preventivă (un curs), dreptul de acces la justiţie şi procesul penal echitabil (cel de-al 

doilea curs). Cursurile on-line sunt adresate judecătorilor şi procurorilor în funcţie şi presupun un 

nivel minim de cunoştinţe anterioare ale acestora în domeniile acoperite în materia jurisprudenţei 

CEDO. 

În privinţa conţinutului, prima parte a fiecărui curs sunt oferite informaţii generale privind 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului şi activitatea sa, situaţia României la Curte, statutul 

Convenţiei şi al jurisprudenţei Curţii în dreptul intern în baza art. 20 din Constituţie precum şi 

câteva exemple de hotărâri  ale instanţelor romane care au aplicat in jurisprudenţa CEDO. 

În partea a II a fiecărui curs este tratat fondul fiecărei materii (problema privării de 

libertate, cea a accesului la justiţie şi, respectiv, cea a unui proces penal echitabil în jurisprudenţa 

CEDO). Informaţia este prezentata concis şi structurat, chestiunile esenţiale menţionate fiind 

exemplificate cu rezumate de hotărâri ale Curţii (între 100 şi 200 în funcţie de volumul şi 

complexitatea cursului). Parcurgerea rezumatelor este esenţială pentru o corectă înţelegere a 

informaţiilor; în plus, rezumatele hotărârilor oferă exemple concrete de aplicare, redând şi 

raţionamentul Curţii, raţionament mai greu de expus într-o formă concisă şi structurată ca 

elementele de teorie. În afara rezumatelor, sunt accesibile şi scurte materiale în format word care 

explică instituţiile esenţiale, completează cursul acolo unde este nevoie, ajutând la clarificarea şi 

înţelegerea noţiunilor. 

După fiecare instituţie tratată se realizează o verificare a cunoştinţelor, de exemplu prin 

întrebări sau printr-un caz practic, ori prin indicarea de către fiecare magistrat a unui caz din 

experienţa personală în care a aplicat instituţia respectivă şi o analiză din perspectiva CEDO a 

aplicării respective. 

Ca şi durată un asemenea curs poate fi parcurs într-un interval cuprins între o lună şi 3 luni 

(între 25 de ore şi 75 de ore) în funcţie de complexitate, volum, număr de rezumate, număr de 

instituţii studiate, etc. 

În această perioadă cursanţii au posibilitatea de a interacţiona on-line pe un forum special, 

dedicat fiecărui curs, între ei şi cu doi formatori ai INM din catedra de CEDO; pe forum se vor 
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clarifica diferite chestiuni, se vor prezenta aspecte din experienţa practică, se vor discuta diverse 

exemple concrete  apărute în practica judiciara legate de instituţiile respective.  

Fiecare curs se încheie cu o întâlnire a participanţilor pentru a discuta alte aspecte ce 

trebuie clarificate ori modalităţi de îmbunătăţire pe viitor a cursurilor on-line. 

 

Nr. de seminarii planificate. Durata seminariilor:  În cursul anului 2014 se vor 

desfăşura 4 cursuri on-line, fiecare din cele două cursuri creat urmând a se repeta de două ori pe 

parcursul anului. 

 

Grupul ţintă: Cursurile on-line sunt adresate judecătorilor şi procurorilor în funcţie şi 

presupun un nivel minim de cunoştinţe anterioare ale acestora în domeniile acoperite în materia 

jurisprudenţei CEDO. 

 

Nr. participanţi: La fiecare curs pot participa până la 40 de magistraţi.  

 

Formatori: Programul este susţinut de formatori din cadrul reţelei de formatori INM, 

pentru 40 de participanţi fiind necesari cel puţin 2 formatori. 

 

Finanţare: Toate costurile legate de desfăşurarea programului vor fi asigurate din 

fonduri bugetare, inclusiv pentru întâlnirea de la finalul programului. 

 

2. DREPTUL UNIUNII EUROPENE 

A. DREPTUL UNIUNII EUROPENE – SEMINARII DE FORMARE CONTINUĂ 

 

Scopul/Obiective specifice: Seminariile urmăresc pregătirea magistraţilor în 

vederea asigurării cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu 

sistemele judiciare al statelor europene. 

Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de formare 

continuă în materie, seminariile vor continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului UE, cu 

accent asupra evoluţiei practicii judiciare româneşti după aderare.  
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Activităţi planificate:  În cadrul acestei componente se vor realiza două seminarii cu 

tema: Rolul instanțelor naționale în interpretarea şi aplicarea Dreptului UE. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul presupune desfăşurarea a două seminarii de 

formare continuă. 

 

Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile sunt deschise judecătorilor de la nivelul tuturor gradelor de 

jurisdicţie.  

 

Nr. participanţi: La seminarii vor participa 25 de judecători. 

 

Modalitatea de desfăşurare a seminariilor: Asigurarea cadrului teoretic 

corespunzător se va face prin prezentările formatorilor, precum şi prin furnizarea unor materiale 

didactice-suport de curs asupra problematicii seminarului. Materialele vor fi puse la dispoziţia 

participanţilor atât înainte cât şi pe parcursul sesiunii de formare.  

Întrucât seminariile se vor apleca şi asupra problemelor apărute în practica judiciară 

românească după aderare, participanţii vor avea totodată posibilitatea de a transmite formatorilor şi 

expertului INM întrebări şi/sau materiale  proprii care să fie dezbătute în cadrul seminarului. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatorii INM din domeniul dreptului UE. 

 

Finanţare: Finanţarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

B. DREPTUL UNIUNII EUROPENE – „ROLUL INSTANŢELOR NAŢIONALE IN 
INTERPRETAREA SI APLICAREA DREPTULUI CONSUMATORULUI” - SEMINAR 

CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ INCLUS IN CATALOGUL EJTN 
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Obiective: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

al statelor europene. 

Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de formare 

continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului UE, cu 

accent asupra evoluţiei practicii judiciare româneşti după aderare.  

Tema seminarului: “Rolul instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea dreptului 

consumatorului”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind inclusă în 

Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel. 

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, 10 locuri fiind oferite magistraţilor 

străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 

 

C. DREPTUL UNIUNII EUROPENE – “JUDECĂTORII NATIONALI ŞI DREPTUL 
UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA EGALITATE”. SEMINAR CU PARTICIPARE 

INTERNAŢIONALĂ INCLUS IN CATALOGUL EJTN 

 

Obiective: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 
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al statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului 

UE, cu accent asupra dreptului Uniunii Europene cu privire la egalitate. Tema seminarului: 

“Judecătorii naţionali şi dreptul Uniunii Europene cu privire la egalitate”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind inclusă în 

Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor şi curţilor 

de apel. 

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, 10 locuri fiind oferite magistraţilor 

străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 

 

D. “EU GENDER EQUALITY LAW” - SEMINAR ERA 
 
 

Scopul/Obiective specifice: INM este partener în cadrul unui program coordonat de 

ERA – Academia de Drept European de la Trier. 

 

Activităţi planificate: Unul din seminariile care vor fi organizate în cadrul proiectului 

se va desfăşura în România, urmând a fi găzduit la INM. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul presupune desfăşurarea mai multor 

seminarii, însă unul se va desfăşura în România, fiind dedicat magistraţilor români şi străini. 
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Durata seminarului: Seminarul de la Bucureşti va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului: Seminarul se va desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor şi procurorilor. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa atât magistraţi români, cât şi magistraţi 

străini. Au fost alocate 15 locuri pentru magistraţii români. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuţii interactive. Va fi asigurată interpretarea simultană. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatori INM şi experţi ERA. 

 

Finanţare: Finanţarea seminarului va fi asigurată integral de Comisia Europeană. 

 

E. DREPTUL UNIUNII EUROPENE – SEMINARII DE FORMARE A MEMBRILOR 
REŢELEI EUROQUOD 

 

Scopul/Obiective specifice: O nouă preocupare a INM a reprezentat-o cooperarea 

cu alte rețele de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene. În 2013, in 

premieră europeană, a fost realizată interconectarea rețelelor de coordonatori din România, Italia și 

Olanda.  

Astfel, cea de-a patra conferință dedicată formării membrilor EuRoQuod (organizată cu 

ocazia aniversării primului an de existență a rețelei) a fost transmisă în direct, online, membrii 

rețelelor similare din Italia (e-Gaius) și din Olanda (Eurinfra) fiind invitați să urmărească 

conferința și să intervină, prin Skype sau pe chat, aducând contribuții și experiențe personale si 

participând în mod activ la dezbateri.  

Succesul acestei inițiative a fost confirmat de numărul mare de colegi din Italia și Olanda 

care s-au conectat la site-ul dedicat conferinței precum și de intervențiile online ale acestora.  

Programul de pregătire a judecătorilor membri ai Reţelei EuRoQuod va continua si in 

2014.   
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Activităţi planificate/Nr. de seminarii planificate:  Programul cuprinde două 

seminarii de formare. 

 

Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile sunt dedicate pregătirii judecătorilor membri ai Reţelei 

EuRoQuod.   

  

Nr. participanţi: La fiecare seminar vor participa 45 de magistraţi. 

 

Modalitatea de desfăşurare a seminariilor: Asigurarea cadrului teoretic 

corespunzător se va face prin prezentările formatorilor, precum şi prin furnizarea unor materiale 

didactice-suport de curs asupra problematicii seminarului. Materialele vor fi puse la dispoziţia 

participanţilor atât înainte cât şi pe parcursul sesiunii de formare.  

Întrucât seminariile se vor apleca şi asupra problemelor apărute în practica judiciară 

românească după aderare, participanţii vor avea totodată posibilitatea de a transmite formatorilor şi 

expertului INM întrebări şi/sau materiale  proprii care să fie dezbătute în cadrul seminarului. 

 

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatorii INM din domeniul dreptului UE, 

precum şi de formatori străini. 

 

Finanţare: Finanţarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. 

INM va acoperi onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor proprii), 

costurile de cazare, masă şi transport internaţional şi pentru experţii străini care vor susţine acest 

seminar în calitate de formatori. 
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F. PROIECTUL JUST/2012/FRAC/AG/2755 „COOPERAREA JUDICIARĂ EUROPEANĂ 
ÎN DOMENIUL DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANŢELOR 

NAŢIONALE – POTENŢIAL NEEXPLORAT”  

 

Obiective: Începând cu anul 2013, Institutul Naţional al Magistraturii (INM) este 

partener, alături de Consiliul Superior al Magistraturii, în Proiectul co-finanţat de către Comisia 

Europeană JUST/2012/FRAC/AG/2755 „Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul 

drepturilor fundamentale în practica instanţelor naţionale – potenţial neexplorat”, proiect 

coordonat de către Institutul Universitar European din Florenţa (European University Institute – 

EUI). Ideea fundamentală a Proiectului este încurajarea dialogului între judecătorii naţionali în 

vederea găsirii unor soluţii pentru interpretarea şi aplicarea uniformă a drepturilor fundamentale 

care să asigure respectarea atât a normelor juridice naţionale cât şi a celor europene. Co-

finanţatorii proiectului sunt Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Curtea Supremă 

Administrativă din Polonia, iar parteneri asociaţi: Academia Juridică din Croaţia; Consiliul 

Superior de Magistratură din Italia; Şcoala Judiciară – Consiliul General al Puterii Judiciare din 

Spania; Asociaţia Judecătorilor Administrativi Europeni (Association of European Administrative 

Judges - AEAJ). 

 

Activităţi planificate:  

Proiectul presupune: 

- organizarea a 3 workshop-uri la Florența pentru un număr total de 15 judecători/procurori 

români (5 judecători/procurori pentru fiecare workshop);  

- elaborarea unui manual în care vor fi dezvoltate instrumente şi tehnici care pot fi utilizate 

de către judecătorii naţionali în practica lor de zi cu zi pentru a rezolva conflictele inter-sistemice 

în domeniul drepturilor fundamentale;  

- organizarea unor seminarii pilot și a unor conferințe de diseminare în România și Polonia;  

- organizarea Conferinţei finală a proiectului la Florența unde vor fi prezentate rezultatele 

proiectului şi manualul elaborat. 

În cadrul proiectului INM şi-a asumat următoarele obligaţii: 

- desemnarea unui formator INM care va face parte din echipa de cercetători coordonată de 

către EUI şi care vor elabora manualul care va fi distribuit instanţelor naţionale; 

- participarea  reprezentantului INM la întâlnirile Comitetului de Monitorizare a proiectului 

care va coordona implementarea proiectului;  

- sprijin pentru dezvoltarea manualului și a suporturilor de curs; 
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- sprijin pentru selecţia judecătorilor care vor participa la seria de 3 workshop-uri de la 

Florenața; 

- organizarea la București în anul 2014 a unui seminar pilot și a unei conferințe de 

diseminare. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul proiectului se vor organiza 3 workshop-uri la Florența și 1 

seminar pilot în România. Temele selectate pentru a fi dezbătute în cadrul celor trei workshop-uri 

sunt: dreptul la nediscriminare pe motive de vârstă, sex, orientare sexuală, handicap sau rasă; 

libertatea de exprimare, si dreptul la un proces echitabil, urmând ca în cadrul seminarului pilot din 

România să fie prezentat manualul elaborat în cadrul proiectului.  

 

Nr. participanţi: La seminarul pilot vor participa 23 de judecători, iar la conferința de 

diseminare 20 de judecători români și 9 străini. 

 

Durata programului:  Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni. 

 

Finanţare: Bugetul total al proiectului este de 583,441 EUR - Contribuţia financiară se 

va împărţi între Comisia Europeana (80%) şi EUI, CSM și Curtea Supremă Administrativă din 

Polonia (20%), nefiind necesară nicio contribuţie financiară din partea INM. 

 

3. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE CIVILĂ 

În cadrul programului de formare continuă a magistraţilor, Institutul Naţional al 

Magistraturii va organiza, în cursul anului 2014, o serie de seminarii în domeniul Cooperării 

judiciare internaţionale în materie civilă, având ca obiectiv formarea judecătorilor specializaţi în 

soluţionarea cauzelor civile, comerciale şi de dreptul familiei. 

 

Programul presupune următoarele componente: 

 Un seminar cu tema “Rolul nou al instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea 

dreptului familiei”, deschis nu doar judecătorilor români, ci şi participării magistraţilor străini, 

seminarul fiind înscris în Catalogul EJTN; 

 Un seminar cu tema “Les litiges familiaux transfrontaliers: quelles  solutions le droit de  

l’Union Européenne propose-t-il ?”, deschis nu doar judecătorilor români, ci şi participării 

magistraţilor străini, seminarul fiind înscris în Catalogul EJTN; 
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 Cinci seminarii și o conferință organizate de INM în cadrul programului: “Exerciţii 

practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciară in materie civilă şi 

comercială” – finanţat de COM, în cadrul programului specific Justiţie Civilă; 

 Un seminar organizat de INM în cadrul programului: “Exerciţii practice pentru 

implementarea instrumentelor de cooperare judiciară in materie civilă şi comercială” – finanţat 

de COM, în cadrul programului specific Justiţie Civilă 2013. 

 

A. “ROLUL NOU AL  INSTANŢELOR NAŢIONALE IN INTERPRETAREA ŞI 
APLICAREA DREPTULUI FAMILIEI”. SEMINAR CU PARTICIPARE 

INTERNAŢIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Obiective: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

al statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor şi procurorilor în 

domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă.  

Tema seminarului este: “Rolul nou al instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea 

dreptului familiei”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind 

inclusă în Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea 

cauzelor de drept civil şi de dreptul familiei.  

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, 10 locuri fiind oferite magistraţilor 

străini, în cadrul Catalogului EJTN.  
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Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 

 

B. “ LES LITIGES FAMILIAUX TRANSFRONTALIERS: QUELLES  SOLUTIONS LE 
DROIT DE  L’UNION EUROPÉENNE PROPOSE-T-IL ?”. SEMINAR CU PARTICIPARE 

INTERNAŢIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Obiective: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

al statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor şi procurorilor în 

domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă.  

Tema seminarului este: “ Les litiges familiaux transfrontaliers: quelles  solutions le droit 

de  l’Union Européenne propose-t-il ?”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind 

inclusă în Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea 

cauzelor de drept civil şi de dreptul familiei.  

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, 10 locuri fiind oferite magistraţilor 

străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 
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costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 

 

C. EXERCIŢII PRACTICE PENTRU IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR DE 
COOPERARE JUDICIARĂ IN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ 

 

Obiective: Integrarea României în Uniunea Europeană a fost cel mai important moment 

al evoluţiei României după înlăturarea regimului comunist; deschiderea pieţei muncii pentru 

cetăţenii români şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul comunitar ridică, în practica instanţelor 

de judecată, numeroase probleme noi, cărora magistraţii români trebuie să le găsească răspuns; în 

lipsa unor dispoziţii legale detaliate, practica este chemată să identifice cele mai potrivite soluţii la 

toate aceste întrebări.  

Programele derulate anterior de statele membre pe plan naţional au fost centrate în special 

pe informarea magistraţilor cu privire la conţinutul regulamentelor şi directivelor aplicabile în 

materia cooperării judiciare internaţionale civile şi comerciale. 

Cu toate că dispoziţiile aplicabile în materie sunt cunoscute magistraţilor, se constată o 

reţinere din partea profesioniştilor dreptului în momentul în care se pune problema aplicării 

practice a acestor texte. 

Având în vedere că numărul cauzelor care presupun aspecte de cooperare judiciară 

internaţională este în continuă creştere, acest program îşi propune o formare dincolo de 

cunoaşterea literei legii, o abordare profund practică a diferitelor ipostaze ale cooperării judiciare 

în materie civilă şi comercială, abordare grefată exact pe specificul activităţii specifice fiecărei din 

profesiile implicate (judecători, avocaţi şi grefieri) şi care să transpună concret dispoziţiile 

teoretice în realitate. 

Un alt element de noutate pe care programul îl aduce este faptul că presupune o formare 

comună pentru diferiţii actori judiciari care are avantajul nu doar în ceea ce priveşte uniformitatea 

cunoştinţelor transmise, dar şi prin faptul că permite înţelegerea specificului şi provocărilor la care 

ceilalţi actori implicaţi sunt nevoiţi să răspundă. 

 

Activităţi planificate: Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul 

a 24 de luni: o întâlnire preliminară a formatorilor din program, o serie de 6 seminarii de formare 

continuă, 3 în materia dreptului familiei şi 3 în materie comercială. Participanţii vor fi împărţiţi în 

2 grupuri care îşi vor desfăşura activitatea în 2 săli separate. Fiecare grup va avea de soluţionat, în 

cadrul unui proces simulat, un caz practic cu elemente de extraneitate. Câte un avocat şi un grefier 
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vor participa în fiecare din cele două procese simulate. Cererile de cooperare judiciară pe care 

fiecare grup le va formula vor fi soluţionate de celalalt grup. De asemenea, fiecare din cele 2 

grupuri va trebui să rezolve propriul său caz practic pe baza răspunsului primit. 

Seminariile vor avea şi o componentă de formare lingvistică, participanţii urmând a 

parcurge un modul de formare în privinţa înţelesului şi conţinutului termenilor utilizaţi în mod 

frecvent în materia cooperării judiciare în materie civilă şi comercială. 

 

Programul se va încheia în 2014 cu o conferinţă cu o durată de 2 zile la care vor participa 

aproximativ 120 de persoane, care să reunească toţi participanţii din proiect şi alţi membri ai 

Reţelei Europene de Cooperare Judiciară în Materie Civilă şi Comercială. 

Parteneri în cadrul acestui program sunt ENM, CSM Italia, Şcoala de Formare a 

Judecătorilor din Spania. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui proiect în 2013 a fost realizat un seminar, celelalte 5 

seminarii urmând a fi realizate în cursul anului 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminariile vor  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se vor desfăşura sub forma unor procese simulate, la fiecare 

seminar urmând a participa un număr de 17 persoane, după cum urmează: 2 avocaţi, 2 grefieri, un 

reprezentant al Direcţiei de cooperare judiciară internaţională din cadrul MJ, 4 judecători români şi 

câte 4 judecători din fiecare din cele 2 state partenere. 

Seminariile adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept civil şi de 

dreptul familiei. 

 

Finanţare: Proiectul este finanţat de către COM. 

 

D. EXERCIŢII PRACTICE PENTRU IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR DE 
COOPERARE JUDICIARĂ IN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ 
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Obiective: Programul reia proiectul aprobat anterior de Comisia Europeană,  

reprezentând o continuare a acestuia.  

Și de această dată ne propunem o abordare profund practică a diferitelor ipostaze ale 

cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, abordare grefată exact pe specificul activităţii 

specifice fiecărei din profesiile implicate (judecători, avocaţi şi grefieri) şi care să transpună 

concret dispoziţiile teoretice în realitate. 

Parteneri în cadrul acestui program sunt ERA, precum și școlile de magistratură din Belgia, 

Bulgaria, Italia, Polonia și Spania. 

 

Activităţi planificate: Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul 

a 24 de luni: o întâlnire preliminară a formatorilor din program, o serie de 6 seminarii de 

formare continuă, 4 în materia dreptului familiei şi 2 în materie comercială. Participanţii vor fi 

împărţiţi în 2 grupuri care îşi vor desfăşura activitatea în 2 săli separate. Fiecare grup va avea de 

soluţionat, în cadrul unui proces simulat, un caz practic cu elemente de extraneitate. Câte un avocat 

şi un grefier vor participa în fiecare din cele două procese simulate. Cererile de cooperare judiciară 

pe care fiecare grup le va formula vor fi soluţionate de celalalt grup. De asemenea, fiecare din cele 

2 grupuri va trebui să rezolve propriul său caz practic pe baza răspunsului primit. 

Seminariile vor avea şi o componentă de formare lingvistică, participanţii urmând a 

parcurge un modul de formare în privinţa înţelesului şi conţinutului termenilor utilizaţi în mod 

frecvent în materia cooperării judiciare în materie civilă şi comercială. 

Programul se va încheia în 2015 cu o conferinţă cu o durată de 2 zile la care vor participa 

aproximativ 120 de persoane. 

Pe site-ul EuRoQuod vor fi încărcate 2 dosare tematice în domeniul dreptului familiei şi, 

respectiv în domeniul insolvenţei (în română, cu scurte descrieri în limba engleză). 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui proiect în 2014 va fi realizat un seminar, celelalte 5 

seminarii și conferința de final urmând a fi realizate în cursul anului 2015.  

 

Durata seminarului:  Seminariile vor  avea o durată de 3 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor  desfăşura la Bucureşti. 
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Grupul ţintă: La fiecare seminar participă un număr de 30 de persoane, după cum 

urmează: 10 judecători români precum şi câte 4 judecători din fiecare dintre cele 5 state partenere 

în proiect.  

La conferinţă vor participa aproximativ 80 de persoane. 

Seminariile adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept civil şi de 

dreptul familiei. 

 

Finanţare: Proiectul este finanţat de către COM. 

 

4. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 

În cadrul programului de formare continuă a magistraţilor, Institutul Naţional al 

Magistraturii va organiza, în cursul anului 2014, o serie de seminarii în domeniul Cooperării 

judiciare internaţionale în materie penală, având ca obiectiv formarea judecătorilor specializaţi în 

soluţionarea cauzelor penale şi a procurorilor. 

 

Programul presupune următoarele componente: 

 Un seminar cu tema “Rolul judecătorului naţional in aplicarea dispoziţiilor referitoare la 

mandatul european de arestare”, deschis nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi 

participării magistraţilor străini, seminarul fiind înscris în Catalogul EJTN; 

 Un seminar cu tema “Instrumente de cooperare judiciară în materie penală”, deschis nu 

doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi participării magistraţilor străini, seminarul fiind 

înscris în Catalogul EJTN; 

 Un seminar cu tema “Judicial cooperation in criminal matters - Finding common ground 

through legal English”, deschis nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi participării 

magistraţilor străini, seminarul fiind înscris în Catalogul EJTN; 

 Trei seminarii și o conferință de final organizate de INM în cadrul programului: 

“Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu scopul consolidării încrederii între autorităţile judiciare 

din statele membre ale UE” – finanţat de COM, în cadrul programului specific Justiţie Penală; 

 Un seminar organizat de INM în cadrul programului: “Drepturile procedurale în 

legislaţia europeană penală” – finanţat de COM, în cadrul programului specific Justiţie Penală 

2013; 
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 Un seminar organizat de INM în cadrul programului: “Reintegrarea socială a persoanelor 

condamnate: o abordare Europeană comprehensivă” – finanţat de COM, în cadrul programului 

specific Justiţie Penală 2013; 

 Sisteme informatice Schengen - program realizat în colaborare cu Centrul Multifuncţional 

Schengen din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 

A. “ROLUL JUDECĂTORULUI NAŢIONAL IN APLICAREA DISPOZIŢIILOR 
REFERITOARE LA MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE”. “ INSTRUMENTE DE 
COOPERARE JUDICIARĂ IN MATERIE PENALĂ” -  SEMINARII CU PARTICIPARE 

INTERNAŢIONALĂ INCLUSE ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Obiective: Programul urmăreşte pregătirea magistraţilor în vederea asigurării 

cunoştinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

al statelor europene. Astfel, evidenţiind importanţa şi necesitatea asigurării unui cadru optim de 

formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor şi procurorilor în 

domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală.  

Tema seminariilor este: “Rolul judecătorului naţional în aplicarea dispoziţiilor referitoare 

la mandatul european de arestare”, respectiv “Instrumente de cooperare judiciară in materie 

penală”. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se vor realiza două seminarii, deschise 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale, cele două acţiuni 

fiind incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminariile vor  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi procurorilor de la 

parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

În cadrul acestor seminarii vor participa câte 30 judecători şi procurori, 10 locuri fiind 

oferite la fiecare seminar magistraţilor străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

 93



Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 

 

B. „COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. IDENTIFICAREA DE 
ASPECTE COMUNE PRIN INTERMEDIUL ENGLEZEI JURIDICE”. SEMINAR CU 

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ INCLUSE IN CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiective specifice: Institutul Naţional al Magistraturii îşi propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraţilor în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi în cel 

al limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru toţi judecătorii şi procurorii, prevăzut de art. 37 

alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor cu modificările şi completările 

ulterioare, organizând în cadrul programului său de formare continuă pe anul 2014 un seminar de 

formare ce va promova atât aspecte de cooperare judiciară în materie penală, cât şi dezvoltarea 

competenţelor de comunicare în limba engleză, acordându-se preponderenţă noţiunilor juridice. 

Seminarul face parte din Catalogul EJTN+ pentru anul 2014 şi se bucură de participarea 

magistraţilor din alte state membre, alături de participanţii români. Seminarul se desfăşoară 

exclusiv în limba engleză. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se va realiza un seminar, deschis 

participării judecătorilor şi procurorilor români, dar şi participării internaţionale, acţiunea fiind 

inclusă în Catalogul EJTN+ pentru anul 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea 

cauzelor de penal şi din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanţe.  

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, 10 locuri fiind oferite magistraţilor 

străini, în cadrul Catalogului EJTN+.  
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Finanţare: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, EJTN va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul internaţional. 

 

C. IMBUNĂTĂŢIREA ÎNŢELEGERII RECIPROCE CU SCOPUL CONSOLIDĂRII 
ÎNCREDERII ÎNTRE AUTORITĂŢILE JUDICIARE DIN STATELE MEMBRE ALE UE 

 

Obiective: Integrarea României în Uniunea Europeană a fost cel mai important moment 

al evoluţiei României după înlăturarea regimului comunist; deschiderea pieţei muncii pentru 

cetăţenii români şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul comunitar ridică, în practica instanţelor 

de judecată, numeroase probleme noi, cărora magistraţii români trebuie să le găsească răspuns; în 

lipsa unor dispoziţii legale detaliate, practica este chemată să identifice cele mai potrivite soluţii la 

toate aceste întrebări.  

Programele derulate anterior de statele membre pe plan naţional au fost centrate în special 

pe informarea magistraţilor cu privire la conţinutul regulamentelor şi directivelor aplicabile în 

materia cooperării judiciare internaţionale penale. 

Cu toate că dispoziţiile aplicabile în materie sunt cunoscute magistraţilor, se constată o 

reţinere din partea profesioniştilor dreptului în momentul în care se pune problema aplicării 

practice a acestor texte. 

Având în vedere că numărul cauzelor care presupun aspecte de cooperare judiciară 

internaţională este în continuă creştere, acest program îşi propune o formare dincolo de 

cunoaşterea literei legii, o abordare profund practică a diferitelor ipostaze ale cooperării judiciare 

în materie civilă şi comercială, abordare grefată exact pe specificul activităţii specifice fiecărei din 

profesiile implicate (judecători, avocaţi şi grefieri) şi care să transpună concret dispoziţiile 

teoretice în realitate. 

Seminariile vor avea şi o componentă de formare lingvistică, participanţii urmând a 

parcurge un modul de formare în privinţa înţelesului şi conţinutului termenilor utilizaţi în mod 

frecvent în materia cooperării judiciare în materie penală. 

Un alt element de noutate pe care programul îl aduce este faptul că presupune o formare 

comună pentru diferiţii actori judiciari care are avantajul nu doar în ceea ce priveşte uniformitatea 

cunoştinţelor transmise, dar şi prin faptul că permite înţelegerea specificului şi provocărilor la care 

ceilalţi actori implicaţi sunt nevoiţi să răspundă. 
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Activităţi planificate: Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul 

a 24 de luni: 

- o întâlnire preliminară a formatorilor din program; 

- o serie de 4 seminarii de formare continuă, cu o durată de 2 zile; 

- o vizită la EUROJUST pentru 24 de judecători şi procurori români; 

- o conferinţă de final cu o durată de 2 zile la care să participe un număr de aproximativ 120 

de persoane. 

Parteneri în cadrul acestui program sunt ERA, Școlile şi instituţiile de formare din Spania, 

Bulgaria, Cehia şi Polonia. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui proiect în 2013 s-au realizat un seminar și vizita la 

EUROJUST, celelalte 3 seminarii urmând a fi realizate în cursul anului 2014.  

 

Durata seminarului:  Seminariile vor  avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se vor desfăşura sub forma unor procese simulate, la fiecare 

seminar urmând a participa un număr de 23 de persoane, după cum urmează: 2 avocaţi, 2 grefieri, 

un reprezentant al Direcţiei de cooperare judiciară internaţională din cadrul MJ, 4 judecători şi 2 

procurori români şi câte 4 judecători şi 2 procurori din fiecare din cele 2 state partenere. 

Statele partenere vor fi rugate să propună ca participanţi în special membri ai Reţelei de 

Cooperare Judiciară în Materie Penală. 

Seminariile adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi 

procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanţe. 

 

Finanţare: Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană. 

 

D. DREPTURILE PROCEDURALE ÎN LEGISLAŢIA EUROPEANĂ PENALĂ 
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Obiective: Proiectul JUST/2013/JPEN/AG/4496 „Drepturile procedurale în legislaţia 

europeană penală/Procedural rights in EU criminal law” – va avea ca obiectiv întărirea cooperării 

judiciare în domeniul apărării drepturilor procedurale ale victimelor şi delincvenţilor prin 

organizarea a 6 seminarii comune de cooperare în materie penală cu participare multinaţională.  

Seminariile vor avea şi o componentă de formare lingvistică, participanţii urmând a 

parcurge un modul de formare în privinţa înţelesului şi conţinutului termenilor utilizaţi în mod 

frecvent în materia cooperării judiciare în materie penală. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul 2014. 

Partenerii europeni în cadrul acestui proiect sunt: Academia de Drept European de la Trier 

(ERA) şi școlile judiciare din Italia, Belgia, Bulgaria, Polonia şi Spania.  

 

Activităţi planificate: Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul 

a 24 de luni: 

- o întâlnire preliminară a formatorilor din program; 

- o serie de 6 seminarii de formare continuă, cu o durată de 3 zile; 

- o conferinţă de final la care vor fi invitați să participe un număr de aproximativ 120 de 

practicieni din ţară şi din Europa; 

- pe site-ul fiecărui partener va fi disponibil şi un handbook elaborat în cadrul proiectului, 

document care va fi tipărit şi în 250 de copii care vor fi distribuite participanţilor la proiect. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui proiect se vor realiza 6 seminarii: primul va fi 

realizat în 2014, celelalte 5 seminarii și conferința de final urmând a fi realizate în cursul anului 

2015.  

 

Durata seminariilor:  Seminariile vor  avea o durată de 3 zile, iar conferința de final – 

2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Atât seminariile, cât și conferința de final se vor  desfăşura la 

Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se vor desfăşura sub forma unor procese simulate, la fiecare 

seminar urmând a participa un număr de 30 de persoane, după cum urmează: 2 avocaţi, 2 grefieri, 
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4 judecători români, 2 procurori români şi câte 1 judecător şi câte 3 procurori din fiecare stat 

partener.  

Seminariile adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi 

procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanţe. 

 

Finanţare: Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană. 

 

E. REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CONDAMNATE: O ABORDARE 
EUROPEANĂ COMPREHENSIVĂ 

 

Obiective: Proiectul JUST/2013/JPEN/AG/4495 „Reintegrarea socială a persoanelor 

condamnate: o abordare Europeană comprehensivă/Social reintegration of sentenced persons: a 

comprehensive European approach” – va avea ca obiectiv abordarea cooperării judiciare în 

domeniul reintegrării sociale a persoanelor condamnate. Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 

ani şi va presupune organizarea a 6 seminarii comune de cooperare în materie penală cu participare 

multinaţională.  

Partenerii europeni în cadrul acestui proiect sunt: Academia de Drept European de la Trier 

(ERA), școlile de magistratură din Franţa, Italia, Belgia, Polonia şi Spania.  

 

Activităţi planificate: Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul 

a 24 de luni: 

- o întâlnire preliminară a formatorilor din program; 

- o serie de 6 seminarii de formare continuă, cu o durată de 3 zile; 

- o conferinţă de final la care vor fi invitați să participe un număr de aproximativ 120 de 

practicieni din ţară şi din Europa; 

- pe site-ul fiecărui partener va fi disponibil şi un handbook elaborat în cadrul proiectului, 

document care va fi tipărit şi în 250 de copii care vor fi distribuite participanţilor la proiect. 

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestui proiect se vor realiza 6 seminarii: primul va fi 

realizat în 2014, celelalte 5 seminarii și conferința de final urmând a fi realizate în cursul anului 

2015.  
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Durata seminariilor:  Seminariile vor  avea o durată de 3 zile, iar conferința de final – 

2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Atât seminariile, cât și conferința de final se vor  desfăşura la 

Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se vor desfăşura sub forma unor procese simulate, la fiecare 

seminar urmând a participa un număr de 30 de persoane, după cum urmează: 2 avocaţi, 2 grefieri, 

4 judecători români, 2 procurori români şi câte 1 judecător şi câte 3 procurori din fiecare stat 

partener.  

Seminariile adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi 

procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanţe. 

 

Finanţare: Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană. 

 

F. SISTEME INFORMATICE SCHENGEN –COOPERARE POLIŢIENEASCĂ 
INTERNAŢIONALĂ 

 

Obiective: Programul este realizat în colaborare cu Centrul Multifuncţional Schengen 

din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi este deschis participării judecătorilor şi 

procurorilor români, urmărind dobândirea, consolidarea şi antrenarea competenţelor de lucru cu 

semnalările SINS/SIS. În cadrul seminarului se va realiza şi o vizită la centrul SIRENE, pentru 

familiarizarea magistraţilor cu activitatea acestei unităţi.  

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se vor realiza două seminarii deschise 

participării judecătorilor şi procurorilor români.  

 

Durata seminarului:  Seminariile vor  avea o durată de 3 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor desfăşura la sediul Centrului Multifuncţional 

Schengen din Ploieşti. 
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Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor şi procurorilor implicaţi în 

soluţionarea cauzelor care implică semnalări SINS/SIS. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 25 de magistraţi.  

 

Formatori: Formatorii vor fi specialişti CMPS, dar şi formatori INM în domeniul 

cooperării judiciare internaţionale în materie penală. 

 

Finanţare: Cazarea participanţilor va fi asigurată de CMPS, fără plată. Cheltuielile legate 

de masă vor fi acoperite de instanţe şi parchete, prin diurnă.  
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ASIGURAREA PREGĂTIRII JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR 

ADMIŞI ÎN MAGISTRATURĂ ÎN CONDIŢIILE ART. 33 DIN LEGEA NR. 

303/2004 PRIVIND STATUTUL JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR 

 

Informaţii generale: în temeiul alin. 13 al art. 33 din Lega nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor: ”După numirea în funcţia de judecător sau procuror, 

persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de 

formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, care va cuprinde în mod 

obligatoriu elemente de drept UE”. 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 

conform noilor prevederi legale intervenite, INM a demarat programul de pregătire profesională 

pentru magistraţii numiţi în magistratură în baza art. 33 din această lege.   

Începând cu anul 2012 programul de formare a acestor magistraţi a fost modificat 

(Hotărârea Plenului CSM nr. 231 din 22 martie 2012), cuprinzând 3 etape de formare, cu accent 

mai pronunţat pe partea de module teoretice şi practice pe care magistraţii trebuie să le urmeze, 

partea practică fiind asigurată de activitatea curentă pe care magistraţii o realizează în cadrul 

instanţei/parchetului: 

 

1. O lună (4 săptămâni) de la numirea magistraţilor aceştia nu vor intra în complete 

de judecată, respectiv nu vor instrumenta dosare, urmând ca ei să se familiarizeze cu noul 

loc de muncă.  

 

În măsura în care, totuşi, volumul de activitate al instanţei/parchetului impune intrarea 

imediată în activitate a magistraţilor astfel numiţi, acestora le vor putea fi alocate soluţionare unele 

dosare mai puţin complexe, criteriile ce pot fi avute în vedere în acest sens fiind chiar prevederile 

art. 23 din Legea nr. 303/2004 referitoare la competenţa judecătorilor şi procurorilor stagiari:  

 

În mod similar, procurorii vor avea dreptul să pună concluzii în instanţă, să efectueze şi să 

semneze acte procedurale, însă aceste activităţi ar trebui să fie derulate sub coordonarea unui 

procuror definitiv cu experienţă.  
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În acest scop, odată cu numirea magistratului, conducătorul instanţei/parchetului va numi 

un îndrumător pentru acesta, care îi va acorda asistenţă şi îndrumare pe tot parcursul perioadei de 6 

luni. 

 

2. Lunile 2 şi 4 (8 săptămâni) ale cursului de pregătire profesională vor fi alcătuite din 

module teoretice şi practice.  

Materiile propuse şi numărul de ore aferent fiecăreia sunt următoarele: 

 
  Module judecători Module procurori 
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1 Drept civil+ drept procesual civil 12 72 30% 0 0 0% 
2 Drept penal + drept procesual penal 12 72 30% 18 108 45% 
3 CEDO 8 48 20% 5 30 13% 
4 Dreptul Uniunii Europene 4 24 10% 4 24 10% 
5 Etică şi organizare judiciară 4 24 10% 4 24 10% 
6 Criminalistică 0 0 0% 9 54 23% 

Total ore  240   240  

 
Tematica disciplinelor  drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept 

procesual penal va cuprinde inclusiv elemente de tehnică de redactare a hotărârilor. 

Magistraţii vor fi evaluaţi de către formatorii disciplinelor urmate în cadrul modulelor pe 

parcursul sau la terminarea acestora în vederea evaluării gradului de asimilare a cunoştinţelor. 

Rezultatele testelor se vor centraliza şi se vor ataşa la dosarul profesional al fiecărui magistrat, 

urmând a fi avute în vedere la prima evaluare profesională. 

 

3. Lunile 3, 5 şi 6 (12 săptămâni) magistraţii vor desfăşura activitate practică la 

instanţele sau parchetele unde magistraţii au fost numiţi, constând în activitatea lor curentă.  

Magistraţii vor fi obligaţi să întocmească un portofoliu de minim 10 hotărâri, respectiv 

rechizitorii care vor fi transmise la INM împreună cu un referat de evaluare al activităţii 

magistratului întocmit de îndrumătorul magistratului în cauză. 

 

Durata programului: Conform propunerii INM, în cadrul celei de-a doua componente 

a programului, magistraţii numiţi în magistratură în condiţiile amintite trebuie să parcurgă opt 

săptămâni de formare constând în module teoretice şi practice (seminarii) în cadrul Institutului 

Naţional al Magistraturii. Numărul de sesiuni de formare pentru anul 2014 va fi stabilit în funcţie 
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de numărul examenelor de admitere în magistratură organizate conform art. 33 şi de numărul de 

candidaţi declaraţi admişi şi numiţi în magistratură în urma acestor concursuri. 

Până la acest moment, în acest program sunt incluşi magistraţii care au promovat examenul 

de admitere în magistratură din perioada august – octombrie 2013. Astfel, într-o primă etapă vor fi 

formaţi cei  70 de judecători recrutaţi prin acest examen de admitere în magistratură (4 grupe de 

judecători).  

În măsura în care în cursul anului 2014 se vor organiza şi alte concursuri de admitere, se 

vor realiza şi alte sesiuni de formare.  

 

Locaţia seminariilor:  Grupele se vor forma la Bucureşti şi la centrul INM de la Giroc. 

 

Durata seminariilor:  Durata cursului este de 8 săptămâni. 

 

Grup ţintă: Acest program se adresează doar magistraţilor care au fost admişi în 

magistratură în condiţiile  art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată. Seminarile organizate de INM vor fi completate de stagiile practice care 

se vor desfăşura la instanţe şi parchete, sub îndrumarea responsabililor de stagiu. 

 

Domenii: Domeniile în care se realizează pregătirea profesională a magistraţilor pe 

durata cursului sunt: 

- drept civil şi  procesual civil, 

- drept penal şi procesual penal, 

- dreptul Uniunii Europene, 

- drepturile omului,  

- etica şi deontologia profesională. 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor:  interactivă, practică, un accent 

deosebit fiind pus pe implicarea în dezbateri a tuturor participanţilor şi pe deprinderea 

competenţelor practice specifice fiecărei profesii.  

  

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatori INM în domeniile menţionate 

anterior. 

 

Finanţare: Fondurile utilizate sunt exclusiv bugetare.  
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FORMAREA JUDECĂTORILOR ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CELEI DE- A 

DOUA SPECIALIZĂRI 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 523 din data de 14 iunie 2012 s-a decis formarea 

judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări. Domeniile de specializare care pot 

fi avute în vedere in cadrul acestui program sunt următoarele: 

- Drept civil, drept procesual civil; 

- Drept penal, drept procesual penal; 

- Drept administrativ, drept financial şi fiscal, drept procesual civil; 

- Dreptul muncii, asigurări sociale, drept procesual civil. 

Potrivit dispoziţiilor hotărârii menţionate, formarea profesională în vederea dobândirii celei 

de-a doua specializări se va realiza diferenţiat, pentru judecătorii care au o experienţă în domeniul 

de specializare respectiv urmând a fi realizate cursuri de formare de scurtă durată.  

Evaluările realizate la nivelul instanţelor au indicat, în numeroase cazuri, că încărcătura pe 

anumite instanţe/secţii depăşeşte un nivel admisibil. Cauzele acestui fenomen sunt multiple, 

pornind de la modificări ale competenţei materiale a instanţelor, modificări legislative care au dus 

la creşterea unui anumit tip de acţiuni în justiţie etc.  

Pe de altă parte, pe rolul instantelor se înregistrază un număr tot mai mare de cauze 

complexe, inter-disciplinare, care necesită cunostinte în diferite domenii conexe. 

În plus, mobilitatea pregătirii profesionale presupune şi un anumit grad de disponibilitatate 

a judecătorului, a cărui compenţă nu trebuie să se limiteze la un domeniu singular, el trebuind să 

fie apt să solutioneze şi cauze din alte domenii.  

Formarea judecătorilor într-o altă specializare decât cea pe care o deţin în prezent (dublarea 

specializării judecătorilor) apare ca o soluţie practică şi flexibilă, de imediată aplicare, care le va 

permite colegiilor de conducere să gestioneze mai eficient situaţiile în care numărul judecătorilor 

cu o anumită specializare este insuficient. 

 

Răspunzând acestei solicitări, pentru anul 2013 și 2014 INM a căutat să identifice soluţii 

cât mai eficiente pentru formarea judecătorilor care vor dobândi a doua specializare: 

- În ceea ce priveşte judecătorii care au o experienţă de cel puţin 1 an în ultimii 5 ani în 

domeniul celei de-a doua specializări vor beneficia de cursuri de scurtă durată (4 zile) în cadrul 

seminariilor dedicate noilor coduri.  
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În cursul anului 2013 160 de judecători5 au început formarea pentru a dobândi cea de-a 

doua specializare în materie civilă (51 dintre aceștia au participat atât la un seminar de drept civil, 

cât și la unul de drept procesual civil: restul vor continua formarea în cursul anului 2014). În mod 

similar, 38 de judecători6 au început formarea pentru a dobândi cea de-a doua specializare în 

materie penală (21 dintre aceștia au participat atât la un seminar de drept penal, cât și la unul de 

drept procesual penal: restul vor continuă formarea în cursul anului 2014). 

 

În ceea ce priveşte judecătorii care nu au o experienţă anterioară, aceştia vor beneficia de 

cursuri de lungă durată, într-o primă fază urmând a participa la o sesiune de formare e-learning, iar 

apoi la un seminar de formare cu durata de 5 zile (în cursul anului 2014 INM îşi propune să 

includă în programul de formare continuă 2 astfel de seminarii).  

INM va utiliza în acest scop modulele de e-learning dedicate noilor coduri pe care le 

elaborează în cadrul proiectului romano-elvețian. Realizarea de cursuri on-line pentru 

specializările drept administrativ şi drept financiar –fiscal, respectiv dreptul muncii va fi finanţată 

din fonduri proprii, acest efort financiar fiind preconizat pentru anul 2014 (dreptul muncii) și 2015 

(drept administrativ şi drept financiar).  

Formatori pentru acest program vor fi judecătorii din reţeaua de formatori ai INM, 

specializaţi în materia respectivă: drept civil, drept penal, drept administrativ, drept financiar şi 

fiscal, dreptul muncii şi dreptul asigurărilor sociale. 

 Identificarea magistraţilor care vor dobândi o a doua specializare şi stabilirea tipului de curs 

pe care fiecare din aceşti magistraţi îl va urma (de lungă durată/de scurtă durată), în funcţie de 

experienţa anterioară a fiecărui magistrat este finalizată, INM primind informări în acest sens de la 

toate curţile de apel. Informaţiile au fost centralizate şi introduse în baza de date a INM. 

Subliniem importanţa unei evaluări atente a necesarului real de formare în această 

materie, atât efortul bugetar, cât şi cel instituţional urmând a avea un impact semnificativ 

asupra activităţii INM.  

 

                                                 
5 Din totalul celor 764 de judecători care urmează să dobândească o a doua specializare în materie civilă. 
6 Din totalul celor 692 de judecători care urmează să dobândească o a doua specializare în materie penală. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR NON-JURIDICE SPECIFICE PROFESIEI 

DE MAGISTRAT. IMPLICAREA JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR 

IN DEZVOLTAREA POLITICILOR PUBLICE IN JUSTIŢIE 

1. MANAGEMENT JUDICIAR ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

A. PROIECTUL ROMÂNO - NORVEGIAN  “ CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 
SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAŢĂ NOILOR PROVOCĂRI 

LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE” – FORMARE ÎN MATERIA 
MANAGEMENTULUI 

 

Programul propus reprezintă o continuare a seriei de seminarii începută în anul 2005, o dată 

cu modificarea procedurii de ocupare a funcţiilor de conducere la nivelul instanţelor şi parchetelor 

şi urmăreşte profesionalizarea managementului instanţelor şi parchetelor, prin dezvoltarea 

abilităţilor personale şi comportamentului managerial al magistraţilor. 

În realizarea scopului general, obiectivele specifice vizate sunt: 

–   dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi organizaţională; 

– eficientizarea activităţii prin utilizarea metodelor moderne de planificare a timpului şi a 

delegării; 

– îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin motivarea adecvată a personalului 

şi coordonarea eficientă a grupurilor/echipelor; 

– dezvoltarea comportamentelor asociate de Leadership. 

  

Nr. de seminarii planificate: În 2014 în cadrul proiectului pre-definit “Consolidarea 

capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi 

instituţionale” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014 vor fi 

organizate 5 seminarii de formare continuă și 2 seminarii de formare de formatori. Alte 5 seminarii 

vor fi realizate în 2015. 

  

Durata seminariilor: Seminariile de formare continuă vor avea o durată de 2 zile, iar 

seminariile de formare a formatorilor – 5 zile. 
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Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la Bucureşti. 

  

Grupul ţintă: Seminariile de formare continuă (cu liste închise) se adresează 

judecătorilor şi procurorilor care ocupă funcţii de conducere ca urmare a concursurilor organizate 

de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii: preşedinţi şi 

vicepreşedinţi ai instanţelor, procurori generali şi procurori generali adjuncţi ai parchetelor de pe 

lângă curţile de apel,  prim-procurori şi prim-procurori adjuncţi ai parchetelor de pe lângă tribunale 

şi judecătorii. 

Seminariile de formare a formatorilor se adresează formatorilor INM. 

 

Nr. participanţi: La activităţile din cadrul proiectului vor participa: 

- 15 formatori, pentru seminariile de formare a formatorilor; 

- 23 de magistrați, pentru seminariile de formare continuă. 

  

Modalitate de desfăşurare a seminariilor:  interactivă, un accent deosebit fiind 

pus pe implicarea tuturor participanţilor. 

  

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatori INM și de specialiști străini în 

domeniul managementului judiciar. 

  

Finanţare:  Contribuţia norvegiană pentru întreg proiectul va fi de 3.174.262,30 Euro 

(85%), co-finanţarea din partea română care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii 

va fi în sumă de 560.164,20 Euro (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 3.734.426,47 Euro. 

 

B. MANAGEMENT JUDICIAR – PROGRAM COMUN INM-SNG 

 

Scopul/Obiective specifice: programul își propune perfecționarea abilităților 

manageriale și de comunicare ale magistraților și grefierilor care ocupă funcții de conducere la 

nivelul tribunalelor, în scopul îmbunătățirii performanței echipei manageriale.  

 Nr. de seminarii planificate: În cadrul programului se vor organiza 2 seminarii cu 

tema „Management judiciar”. 
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Durata seminariilor: Fiecare seminar va avea o durată de 3 zile. 

 Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura în centrul regional Sovata. 

 Grupul ţintă: La seminarii vor participa președinții tribunalelor sau președinți de secții 

desemnați de președinții tribunalelor (liste închise) și primii grefieri ai tribunalelor.  

  Nr. participanţi:  La fiecare din cele două seminarii vor participa câte 24 de 

judecători. 

 Teme: Principiile supervizării eficiente, stilurile de management, comunicarea eficientă, 

motivarea personalului, stabilirea ordinii priorităților, delegarea, consilierea persoanelor dificile 

din subordine, relaționarea eficientă cu superiorii ierarhici, consolidarea echipei, managementul 

timpului, managementul schimbării. 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: Interactivă, participanții vor lucra în 

echipe mixte magistrat-grefier, în scopul cunoașterii problemelor specifice și schimbului de bune 

practici în materie. 

 Formatori: Seminariile vor fi susținute de formatori INM în domeniul managementului 

judiciar. 

 Finanţare: Finanţarea va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind costurile 

dedicate formării magistraților, iar SNG pe cele dedicate formării grefierilor. 

  

 2. COMUNICARE CU ELEMENTE ȘI TEHNICI DE PROGRAMARE NEURO-

LINGVISTICĂ (NLP) 

Scopul/Obiective specifice: Seminariile îşi propun perfecţionarea abilităţilor de 

comunicare ale magistraţilor, atât în raporturile pe care le stabilesc în interiorul organizaţiei din 

care fac parte, cât şi în cele personale. Astfel, în cadrul seminariilor aceștia vor practica tehnica 

Rapport, vor identifica structuri proprii de limbaj (emițător-receptor), sisteme proprii de 

reprezentare (VAKOG), accesarea ochilor etc.  
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Teme:  

 Comunicare non-verbală. Limbajul trupului. Mimica 

 Empatie versus citirea gândurilor 

 Implementarea procesului comunicării în viaţa personală şi profesională 

 Construire şi menţinere RAPPORT 

Modele de comunicare eficientă 

  

Nr. acţiuni: Programul presupune organizarea a 4 seminarii de formare continuă. 

  

Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de 2 zile. 

  

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura în centrele de formare din ţară. 

  

Grup-ţintă: Pentru fiecare din cele 4 seminarii se pot înscrie judecători şi procurori de la 

toate instanţele/parchetele, grupele de participanţi fiind mixte. 

Câte 5 locuri vor fi rezervate inspectorilor din cadrul Inspecției Judiciare pentru fiecare din 

cele 4 seminarii.  

 

Nr. participanţi: La fiecare seminar vor participa 20 de magistraţi. 

  

Modalitate de desfăşurare a seminariilor:  Seminariile vor avea un caracter 

interactiv, prezentarea noţiunilor de bază fiind susţinută prin exerciţii de utilizare a instrumentelor 

și tehnicilor de comunicare oferite de modelul NLP. 

  

Formatori: Seminariile vor fi susţinute de formatori INM şi alţi specialişti. 

 

Finanţare: Finanţarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. 

  

3. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE  

A. PROIECTUL ROMÂNO - NORVEGIAN  “ CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 
SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAŢĂ NOILOR PROVOCĂRI 
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LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE” – FORMARE ÎN MATERIA ETICII ȘI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE 

 

Scopul/Obiective specifice: Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar 

din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” va avea drept scop 

îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la 

aplicarea noilor reglementări. Proiectul este structurat în două mari componente și anume:  

- componenta 1 are drept scop consolidarea capacității sistemului judiciar român de a 

face față noilor schimbări legislative prin furnizarea unei pregătiri profesionale specializate și 

unificarea jurisprudenței în următoarele domenii, considerate prioritare: drept civil, drept procesual 

civil, drept penal, drept procesual penal (domeniile noilor coduri), jurisprudența CEDO, 

management judiciar, integritate profesională, managementul dosarului (pentru grefieri), aspecte 

specifice de management judiciar pentru inspectorii judiciari, precum și alternative de rezolvare a 

disputelor judiciare prin mecanismul medierii.  

- Componenta 2 are drept obiectiv creșterea capacității instituționale a instituțiilor din 

cadrul sistemului judiciar prin dotarea cu echipamente tehnice și de IT pentru CSM, INM, SNG, 

Ministerul Public și Inspecția Judiciară.    

 

Nr. de seminarii/conferinţe planificate: În cadrul proiectului se vor derula 2 

seminarii pentru formarea formatorilor și 6 seminarii de formare continuă în materia eticii și 

deontologiei profesionale. 

 

Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de 2 zile pentru seminariile de 

formare a formatorilor, respectiv 2 zile pentru seminariile de formare continuă. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la București. 

 

Grupul ţintă: Seminariile de formare a formatorilor se adresează formatorilor INM, iar 

seminariile de formare continuă se adresează judecătorilor şi procurorilor. 

 

Nr. participanţi: La activităţile din cadrul proiectului vor participa: 

- 15 formatori, pentru seminariile de formare a formatorilor; 

- 25 de magistrați, pentru seminariile de formare continuă. 
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Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi experţi străini. 

 

Durata proiectului va fi de 2 ani.  

 

Finanţare:  Contribuţia norvegiană pentru întreg proiectul va fi de 3.174.262,30 Euro 

(85%), co-finanţarea din partea română care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii 

va fi în sumă de 560.164,20 Euro (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 3.734.426,47 Euro. 

 

B. ŞCOALA DE VARĂ INM 2014. SEMINAR CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 
INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiective specifice: INM îşi propune să contribuie la promovarea 

independenţei şi integrităţii magistraţilor prin pregătirea acestora în domeniul eticii şi deontologiei 

profesionale a magistraţilor. 

Şcoala de Vară organizată de Institutul Naţional al Magistraturii se va afla, în 2014, la cea 

de-a XI-a ediţie. Dacă primele 5 ediţii au avut ca temă „Justiţia pentru minori”, începând cu 2009 

s-a decis ca tema şcolii de vară să fie „Etică şi deontologie”. Evenimentul este inclus în Catalogul 

EJTN pentru anul 2014, INM oferind 10 locuri magistraţilor străini care doresc să participe la 

lucrările şcolii de vară. 

 

 Activităţi planificate:  Programul este constituit dintr-un singur seminar ce se va 

întinde pe parcursul a 5 zile, la care vor participa aproximativ 30 de procurori şi judecători din 

România sau din alte state ale Europei membre ale EJTN.  

Schimburile de informaţii şi împărtăşirea din experienţele profesionale vor continua după 

încheierea dezbaterilor, într-un cadru informal, prin realizarea de vizite în diverse zone de interes 

turistic. 

 

Nr. de seminarii planificate: Un seminar de formare continuă, deschis participării 

judecătorilor şi procurorilor. 

 

Durata seminarului:  Şcoala de Vară din 2014 se va desfăşura pe parcursul a 5 zile. 
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Locaţia seminarului:  Şcoala de Vară se va desfăşura, în 2014, la Sovata. 

 

Grupul ţintă: Şcoala de Vară este deschisă participării judecătorilor şi procurorilor de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

Acest eveniment este inclus în Catalogul EJTN pentru anul 2014, ceea ce oferă 

posibilitatea magistraţilor străini să aplice în vederea participării, aceştia având la dispoziţie 10 

locuri. 

 

Nr. participanţi: La acest seminar vor participa 30 de magistraţi, 10 locuri fiind oferite 

participării magistraţilor străini. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, prezentări Power Point sau video, discuţii interactive, jocuri de rol. 

 

Formatori: La Şcoala de Vară vor fi invitaţi formatori INM din domeniul eticii şi 

deontologiei, precum şi alte personalităţi din România sau din străinătate care pot aduce contribuţii 

interesante în agenda seminarului. 

          

Finanţarea: INM este principalul finanţator al acestei acţiuni, dar, ţinând cont de 

anvergura acestui proiect, INM îşi propune să atragă în cadrul acţiunii şi alţi parteneri. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta 

cazarea şi masa acestora, precum şi costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul 

internaţional să intre în sarcina magistraţilor străini. 

 

C. INTRODUCERE ÎN “DREPTUL COMUN” ȘI SISTEMUL JURIDIC ENGLEZ. 
SEMINAR CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 

Scopul/Obiective specifice: Institutul Naţional al Magistraturii îşi propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraţilor în domeniul limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru 

toţi judecătorii şi procurorii, prevăzut de art. 37 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

magistraţilor cu modificările şi completările ulterioare, organizând în cadrul programului său de 
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formare continuă pe anul 2014 un program de formare, organizat în colaborare cu Școala Judiciară 

din Marea Britanie, ce va viza o prezentare de ansamblu a sistemului common law, o prezentare a 

sistemului cu jurați, principiul independenței, etica și deontologia judiciară, cauze de abținere și de 

recuzare.  

 

Nr. de seminarii planificate: Programul va cuprinde 1 seminar de formare continuă, 

acţiunea fiind inclusă în Catalogul EJTN pentru anul 2014.  

 

Durata seminariilor: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminarul se va desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Programul este deschis participării judecătorilor şi procurorilor români de 

la de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

precum şi procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum și magistraților străini. 

 

Nr. participanţi: În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 judecători, 10 locuri fiind 

oferite magistraţilor străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: Seminarul va consta în discuţii 

interactive şi exerciţii practice. 

  

Formatori: Acest seminar va fi susținut de un formator din afara țării, judecător la 

Curtea Supremă a Marii Britanii.        

 

Finanţarea: Finanţarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 
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4. MEDIEREA - PROIECTUL ROMÂNO - NORVEGIAN  “ CONSOLIDAREA 

CAPACITĂŢII SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAŢĂ 

NOILOR PROVOCĂRI LEGISLATIVE ŞI INSTITUŢIONALE”  

 

Scopul/Obiective specifice: Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar 

din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” va avea drept scop 

îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la 

aplicarea noilor reglementări.  

Proiectul este structurat în două mari componente și anume:  

- componenta 1 are drept scop consolidarea capacității sistemului judiciar român de a 

face față noilor schimbări legislative prin furnizarea unei pregătiri profesionale specializate și 

unificarea jurisprudenței în următoarele domenii, considerate prioritare: drept civil, drept procesual 

civil, drept penal, drept procesual penal (domeniile noilor coduri), jurisprudența CEDO, 

management judiciar, integritate profesională, managementul dosarului (pentru grefieri), aspecte 

specifice de management judiciar pentru inspectorii judiciari, precum și alternative de rezolvare a 

disputelor judiciare prin mecanismul medierii.  

- Componenta 2 are drept obiectiv creșterea capacității instituționale a instituțiilor din 

cadrul sistemului judiciar prin dotarea cu echipamente tehnice și de IT pentru CSM, INM, SNG, 

Ministerul Public și Inspecția Judiciară.    

 

Activităţi planificate:  În cadrul proiectului se vor derula 2 conferințe dedicate 

medierii.  

 

Durata seminariilor/conferinţelor:  Conferințele vor avea o durată de 2 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Conferințele se vor desfăşura la București. 

 

Grupul ţintă: Conferințele se adresează judecătorilor şi procurorilor de la toate gradele 

de jurisdicție. 

 

Nr. participanţi: La fiecare din cele 2 conferințe vor participa 75 de magistrați. 
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Formatori: Programul va fi susţinut de formatori ai INM şi experţi români și străini. 

 

Durata proiectului va fi de 2 ani.  

 

Finanţare:  Contribuţia norvegiană pentru întreg proiectul va fi de 3.174.262,30 Euro 

(85%), co-finanţarea din partea română care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii 

va fi în sumă de 560.164,20 Euro (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 3.734.426,47 Euro. 

 
 

5. LIMBI STRĂINE 

Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 13 septembrie 2011: „Stăpânirea unei 

limbi străine şi a terminologiei juridice în limba respectivă este importantă şi trebuie să facă parte 

din formarea continuă a profesioniştilor din domeniul dreptului. Aceasta reprezintă o condiţie 

prealabilă pentru stabilirea unor contacte eficiente la nivelul statelor membre, care, la rândul lor, 

constituie elementul fundamental pentru cooperarea judiciară. Este esenţial ca toate părţile 

interesate să acorde atenţie formării în materie de terminologie juridică în limbi străine”. 

 

A. FRANCEZĂ JURIDICĂ 

 

Scopul/Obiective specifice: Institutul Naţional al Magistraturii îşi propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraţilor în domeniul limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru 

toţi judecătorii şi procurorii, prevăzut de art. 37 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

magistraţilor cu modificările şi completările ulterioare, organizând în cadrul programului său de 

formare continuă pe anul 2014 un program de formare ce va promova dezvoltarea competenţelor 

de comunicare în limba franceză, acordându-se preponderenţă noţiunilor juridice. Astfel, 

obiectivele fixate pentru acest curs vor urmări o consolidare a cunoştinţelor asimilate şi o 

completare a acestora cu noţiuni de drept şi instituţii juridice specifice.   

  

Nr. de seminarii planificate: Programul va cuprinde un seminar de formare continuă 

în domeniul francezei juridice, inclus în Catalogul EJTN pentru anul 2014. 

 

Durata seminariilor: Seminarul va avea o durată de 5 zile. 
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Locaţia seminariilor:  Seminarul se va desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Seminarul este deschis participării judecătorilor de la de la nivelul 

judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 30 de magistraţi, 10 locuri fiind deschise 

participării magistraţilor străini.  

 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: Seminarul va consta în discuţii 

interactive şi exerciţii practice. 

  

Formatori: Seminarul va fi moderat de formatori din reţeaua de formatori ai Institutului 

Naţional al Magistraturii din domeniul limbii franceze.        

 

Finanţarea: Finanţarea se va realiza din bugetul INM. În ceea ce priveşte cheltuielile 

legate de participarea magistraţilor străini INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi 

costurile legate de transportul intern, urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina 

magistraţilor străini. 

 

B. FRANCEZĂ JURIDICĂ – PROGRAM REALIZAT DE INM ÎN PARTENERIAT CU 
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI CU INSTITUTUL FRANCEZ  

 

Scopul/Obiective specifice: Pregătirea în domeniul limbilor străine a magistraţilor 

este o preocupare continuă a INM în contextul creşterii rolului magistraţilor români în crearea 

spaţiului juridic european. 

La data de 13 octombrie 2010 a fost semnat un nou Memorandum de Înţelegere cu 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), Franţa, Comunitatea franceză din Belgia şi Marele 

Ducat al Luxemburgului, pentru perioada 2010 – 2014, cu privire la Planul de formare în limba 

franceză a funcţionarilor publici români care gestionează dosare europene. Programul, de care 

România beneficiază din 2007, va continua şi în 2014. 

 116



Institutul Naţional al Magistraturii a beneficiat în cadrul acestui program  de cursuri de 

formare lingvistică în limba franceză susţinute de formatori ai Institutului Francez din Bucureşti.  

Programul este finanţat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Direcţia ONU, Instituţii 

Specializate şi Francofonie, în urma colaborării dintre următorii parteneri: Guvernul României, 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Republica Franceză, Comunitatea franceză din Belgia şi 

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului. 

Având în vedere faptul că limba franceză este una dintre principalele limbi de lucru din 

cadrul instituţiilor europene, alături de limba engleză şi limba germană, principalul obiectiv al 

programului este formarea în limba franceză a funcţionarilor şi diplomaţilor care se ocupă cu 

dosare pe teme europene, precum şi a celor care urmează să lucreze în instituţii europene. La 

finalul formării, se doreşte ca participanţii să fie capabili să poarte dicuţii în limba franceză, să 

redacteze şi, în general, să utilizeze limba franceză ca limbă de lucru în cadrul reuniunilor 

europene. 

 

Activităţi planificate: Pentru anul 2014, Institutul Naţional al Magistraturii  şi-a 

propus să organizeze, în parteneriat cu Institutul Francez din Bucureşti, 2 sesiuni de formare în 

materia limbii franceze aplicate, cu o durată de 5 săptămâni  (30 de ore, de două ori pe săptămână, 

câte 3 ore), pentru grupe de 12-15 persoane. 

În urma absolvirii cursului (cu o frecvenţă de minimum 75% şi obţinerea punctajului 

minim la testul final), magistraţilor li se va elibera un atestat de participare de către Institutul 

Francez din Bucureşti. 

De asemenea, INM a propus organizarea, în parteneriat cu Institutul Francez, unui seminar 

cu tema “Practica limbii franceze în situaţii de negociere”, cu o durată de 4 zile consecutive (12 

ore, câte 3 ore în fiecare zi), pentru grupe de 12-15 persoane. Acest tip de seminar se adresează 

unor magistraţi care au minimum nivelul B2. Frecvenţa de 100% este obligatorie şi conduce la 

obţinerea unui atestat eliberat de către Institutul Francez din Bucureşti. 

 

Nr. de seminarii planificate: Programul prevede formarea magistraţilor români, în 

2014, în cadrul a mai multor grupe, pe 2 niveluri: mediu şi avansat.  

 

Durata seminariilor: Durata programului, în ceea ce priveşte cursurile de limbă 

franceză aplicată, este de 5 săptămâni, cu două şedinţe de câte 3 ore/săptămână, în total 30 de ore. 

Pentru seminarul cu tema “Practica limbii franceze în situaţii de negociere” durata unui 

seminar este de 4 zile consecutive (12 ore, câte 3 ore în fiecare zi). 
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Locaţia seminariilor: Cursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Naţional al 

Magistraturii, în sălile de curs ale INM. 

 

Grup ţintă: Participanţii vor fi judecători şi procurori de la judecătorii, tribunale, curţi de 

apel şi parchetele de pe lângă acestea, din raza teritorială a Curţii de Apel Bucureşti, precum şi din 

cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

 

Nr. participanţi: Fiecare grupă va fi formată din 12-15 magistraţi. 

 

Teme: Temele vor fi stabilite de Institutul Francez în funcţie de nivelul fiecărei grupe în 

parte. Organizarea cursurilor, examenelor, testelor pentru obţinerea diplomelor la Institutul 

Francez respectă nivelurile de competenţă lingvistică definite de Cadrul european comun de 

referinţă pentru limbile străine al Consiliului Europei.  

 

Modalitate de desfăşurare a cursurilor: Cursurile şi seminariile se vor desfăşura 

sub formă de discuţii interactive şi exerciţii practice. 

 

Formatori: Formatorii pentru acest program vor fi profesori de la Institutul Francez din 

Bucureşti. 

 

Finanţarea: Finanţarea acestui program va fi realizată de către Ministerul Afacerilor 

Externe, prin Direcţia ONU, Instituţii Specializate şi Francofonie. 

 

 
C. LIMBA FRANCEZĂ – SEMINAR DE FORMARE CONTINUĂ 

 

Obiective: Programul este realizat în colaborare cu Centrul Multifuncţional Schengen 

din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi este deschis participării judecătorilor şi 

procurorilor români, urmărind dobândirea, consolidarea şi antrenarea cunoştinţelor de limba 

franceză.  
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Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se vor realiza 2 module de formare 

deschise participării judecătorilor şi procurorilor români (câte 30 de ore de formare/modul), 

aceeaşi magistraţi urmând a participa la toate ambele module.  

 

Durata seminarului:  Fiecare din cele două module va  avea o durată de 5 zile, aşadar 

formarea va avea o durată totală de 10 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor desfăşura la sediul Centrului Multifuncţional 

Schengen. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor şi procurorilor români. 

 

Nr. participanţi: La modul vor participa 25 de magistraţi.  

 

Formatori: Formatorii vor fi specialişti Centrului Multifuncţional Schengen în materia 

limbii franceze. 

 

Finanţare: Cazarea participanţilor va fi asigurată de Centrul Multifuncţional Schengen, 

fără plată.  

Cheltuielile legate de masă vor fi acoperite de instanţe şi parchete, prin diurnă.  

 

D. ENGLEZĂ JURIDICĂ – SEMINARII DE FORMARE INCLUSE ÎN CATALOGUL 
EJTN 

 

Scopul/Obiective specifice: Institutul Naţional al Magistraturii îşi propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraţilor în domeniul limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru 

toţi judecătorii şi procurorii, prevăzut de art. 37 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

magistraţilor cu modificările şi completările ulterioare, organizând în cadrul programului său de 

formare continuă pe anul 2014 un program de formare ce va promova dezvoltarea competenţelor 

de comunicare în limba engleză, acordându-se preponderenţă noţiunilor juridice. Astfel, 

obiectivele fixate pentru acest curs vor urmări o consolidare a cunoştinţelor asimilate şi o 

completare a acestora cu noţiuni de drept şi instituţii juridice specifice.   
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Nr. de seminarii planificate: Programul va cuprinde 4 seminarii de formare continuă 

în domeniul englezei juridice, incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2014. INM a decis creşterea 

numărului de seminarii incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2014 având în vedere interesul 

exprimat de magistraţii străini de a participa la seminarii în acest domeniu în 2011 - 2013.  

 

Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de 5 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă: Programul este deschis participării judecătorilor şi procurorilor de la de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. 

 

Nr. participanţi: La seminarii vor participa cate 30 de magistraţi, 10 locuri fiind 

deschise participării magistraţilor străini pentru fiecare seminar. 

 

Modalitate de desfăşurare a seminariilor: Seminariile vor consta în discuţii 

interactive şi exerciţii practice. 

  

Formatori: Aceste seminarii vor fi moderate de formatori din reţeaua de formatori ai 

Institutului Naţional al Magistraturii din domeniul limbii engleze.        

 

Finanţarea: Finanţarea acestor seminarii se va realiza din bugetul INM. În ceea ce 

priveşte cheltuielile legate de participarea magistraţilor străini la seminariile incluse în Catalogul 

EJTN, INM va suporta cazarea şi masa acestora, precum şi costurile legate de transportul intern, 

urmând ca transportul internaţional să intre în sarcina magistraţilor străini. 

INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor 

proprii), costurile de cazare, masă şi transport internaţional pentru experţii străini care vor susţine 

acest seminar în calitate de formatori. 
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E. LIMBA ENGLEZĂ – SEMINAR DE FORMARE CONTINUĂ 

 

Obiective: Programul este realizat în colaborare cu Centrul Multifuncţional Schengen 

din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi este deschis participării judecătorilor şi 

procurorilor români, urmărind dobândirea, consolidarea şi antrenarea cunoştinţelor de limba 

engleză.  

 

Nr. de seminarii: În cadrul acestei componente se vor realiza 2 module de formare 

deschise participării judecătorilor şi procurorilor români, aceeaşi magistraţi urmând a participa la 

toate cele 2 module.  

 

Durata seminarului:  Fiecare din cele 2 module va  avea o durată de 5 zile, aşadar 

formarea va avea o durată totală de 10 zile. 

 

Locaţia seminarului:  Seminariile se vor desfăşura la sediul Centrului Multifuncţional 

Schengen. 

 

Grupul ţintă: Seminariile se adresează judecătorilor şi procurorilor români. 

 

Nr. participanţi: La modul vor participa 25 de magistraţi.  

 

Formatori: Formatorii vor fi specialişti CMPS în materia limbii engleze. 

 

Finanţare: Cazarea participanţilor va fi asigurată de  CMPS, fără plată. Cheltuielile 

legate de masă vor fi acoperite de instanţe şi parchete, prin diurnă.  

 

6.  LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES  PUBLIC ŞI 

PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE 

Scop/obiectiv: Parteneriatul are în vedere colaborarea între INM şi SNG cu scopul de a 

contribui la schimbarea culturii şi practicii judiciare din sistemul judiciar, în materia accesului la 

informaţii.  
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Nr. de seminarii: Programul presupune desfăşurarea unui seminar de formare. 

 

Durata seminariilor:  Seminarul va avea 3 zile. 

 

Locaţia seminariilor:  Seminarul se va desfăşura la Sovata. 

 

Grupul ţintă:  La seminar vor participa atât procurori, cât şi grefieri din raza parchetelor 

de pe lângă curţile de apel, PICCJ, DNA si DIICOT. 

 

Nr. participanţi: La seminar vor participa 15  procurori şi 19 grefieri. 

 

Formatori: Programul va fi susţinut de e formatori INM şi SNG în domeniu. 

 

Finanţare:  Finanţarea seminarului va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind 

costurile dedicate formarii magistratilor, iar SNG cele dedicate formarii grefierilor. 

 

Partenerii programului: Institutul Naţional al Magistraturii şi SNG. 

 

7. FORMAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 

PROFESIONALE A JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR  

 

Fundamentare/Obiective specifice: Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de 

competenţă profesională şi de performanţă, judecătorii şi procurorii sunt supuşi, la fiecare 3 ani, 

unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională 

continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi 

în funcţii de conducere, evaluarea se face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor 

manageriale. Evaluarea judecătorilor şi procurorilor se face de către comisiile constituite prin 

hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători şi procurori, formate din 

câte trei magistraţi. 
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Membrii comisiilor trebuie să aibă, de regulă, o atestare ca evaluatori în urma absolvirii 

cursurilor speciale organizate de INM. În cadrul programului de formare continuă pentru anul 

2014 Institutul Naţional al Magistraturii prevede un program de pregătire continuă a membrilor 

comisiilor de evaluare de la nivelul fiecărei curţi de apel si parchetelor de pe lângă fiecare curte de 

apel din ţară. 

 

Nr. de seminarii: Programul presupune desfăşurarea a două seminarii, urmărindu-se ca 

la fiecare seminar să fie invitaţi membrii judecători şi procurori din cadrul aceloraşi curţi de apel.  

 

Durata seminariilor: Seminariile vor fi planificate pe durata a 2 zile.  

 

Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfăşura la sediul INM din Bucureşti. 

 

Grupul ţintă:  Programul urmăreşte formarea membrilor comisiilor de evaluare de la 

nivelul instanţelor şi parchetelor. 

 

Nr. participanţi: La fiecare seminar vor participa 30 de judecători şi procurori, câte 

unul de la nivelul fiecărei curţi de apel şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel. 

 

Formatori: Aceste seminarii vor fi moderate de formatori INM şi alţi specialişti români. 

 

Finanţarea: Finanţarea seminariilor se va realiza din bugetul INM.  

 

 

 
 

 



ANEXA 1 

SINTEZA ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ 

PENTRU ANUL 2014 

 
DOMENIU 

SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM PROGRAM 
NR. 

SEM. 
2014 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

Proiectul “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării 
judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi” a început în mai 2012 și va 
continua şi în 2014. Scopul său este îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale judecătorilor 
şi procurorilor români cu privire la aplicarea noilor coduri.  
Organizarea de seminarii, la nivel descentralizat, în coordonarea INM, pentru judecătorii 
şi procurorii din sistem, reprezintă doar unul din mijloacele care vor fi utilizate în acest scop. 
În 2014 vor fi realizate 47 de astfel de seminarii. 

47 2 30  

În cadrul aceluiaşi proiect INM îşi propune organizarea a opt conferinţe naţionale 
transmise on-line, 4 dedicate noului Cod Penal şi 4 noului Cod de Procedură Penală. 

8 2 120  

În cadrul aceluiaşi proiect INM îşi propune organizarea unei conferinţe internaţionale 
transmisă on-line pentru Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. 

1 3 60  

În cadrul aceluiaşi proiect INM va organiza 8 întâlniri ale formatorilor implicaţi în crearea 
modulelor de e-learning în materia noilor coduri 

 
INM 
CSM 

Elveția 
 

8 2 8  

60 2 25  

2 2 75  

În 2014 INM va începe implementarea unui nou proiect pre-definit “Consolidarea 
capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi 
instituţionale”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014. 
Perioada de implementare a proiectului va fi 2014-2016.  
Una din componentele importante ale proiectului vizează asigurarea unei practici unitare în 
aplicarea dispozițiilor noilor coduri. În cadrul acestui obiectiv vor fi organizate, în 2014, 60 
de seminarii de formare continuă, 2 conferințe și 4 seminarii de formare de formatori. 

INM 
CSM 
MJ 

Norvegia 
4 2 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificări 
legislative Noul Cod civil. Noul Cod 

de procedură civilă.  
 

Noul Cod penal. Noul Cod 
de procedură penală 

În cadrul proiectului „Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind 
atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare” 
finanţat de Guvernul Olandei INM îşi propune organizarea a 3 conferinţe internaționale, 
astfel: 2 pentru Codul de Procedură Penală si una dedicată dispoziţiilor din Noul Cod Civil şi 
noul Cod de Procedură Civilă care prezintă relevanţă pentru mediul de afaceri din România. 

INM 
MJ 

Guvernul 
Olandei 

3 2 50  

124 



 
DOMENIU 

SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM PROGRAM 
NR. 

SEM. 
2014 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

Având în vedere succesul seminariilor din anii anteriori, INM îşi propune să includă in 
Catalogul EJTN pentru 2014 două seminarii în domeniul CEDO cu tema “Aplicarea directă 
a dispoziţiilor CEDO de către instanţele naţionale”. Seminariile vor fi deschise nu doar 
judecătorilor şi procurorilor români, ci şi participării magistraţilor străini. 
Un seminar va viza aspecte de drept penal din cadrul practicii CEDO, iar celalalt aspecte de 
drept civil. 

INM EJTN 2 2 30 120 

Consiliul Europei, prin intermediul Agentului Guvernamental Român la CEDO, organizează 
o conferință dedicată excecutării hotărârilor CEDO cu privire la arestarea preventivă și la 
condițiile de detenție, dedicată în special judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor 
penale de la nivelul judecătoriilor și tribunalelor.  

Consiliul 
Europei 

1 2 40  

Una din componentele proiectului pre-definit “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar 
din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, finanţat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014 vizează îmbunătățirea 
cunoștințelor magistraților români în ceea ce privește practica CEDO. Astfel, în cadrul 
acestei componente în anul 2014 se vor realiza 10 seminarii.  

INM 
CSM 
MJ 

Norvegia 

10 2 25  

 
 
 
 
 

CEDO 

În cadrul activităţii de formare continuă, INM a lansat în 2012 două cursuri de pregătire on-
line care să privească jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în domenii cheie, 
cum sunt arestarea preventivă, respectiv dreptul de acces la justiţie şi procesul penal 
echitabil. Cursurile on-line sunt adresate judecătorilor şi procurorilor în funcţie şi presupun 
un nivel minim de cunoştinţe anterioare ale acestora în domeniile acoperite în materia 
jurisprudenţei CEDO.  

INM 4 1 40 160 

Seminarii de formare a membrilor reţelei EuRoQuod INM 2 2 45 180 
INM îşi propune să includă în programul de formare continuă pentru 2014 două seminarii în 
domeniul dreptului UE cu tema: Rolul instanțelor naționale în interpretarea şi aplicarea 
Dreptului UE – seminarii deschise judecătorilor de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.  

INM 2 2 25 100 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar în domeniul dreptului 
UE cu tema: “Rolul instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea dreptului 
consumatorului”. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor români, ci şi participării 
magistraţilor străini. 

INM EJTN 1 2 30 60 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar cu tema ”Judecătorii 
nationali şi dreptul Uniunii Europene cu privire la egalitate”. Seminarul va fi deschis nu 
doar judecătorilor români, ci şi participării magistraţilor străini. 

INM EJTN 1 2 30 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drept 
european 

Drept UE 
  

Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica 
instanţelor naţionale – potenţial neexplorat - proiect coordonat de către Institutul Universitar 
European din Florenţa (European University Institute – EUI). Proiectul își propune 
încurajarea dialogului între judecătorii naţionali în vederea găsirii unor soluţii pentru 
interpretarea şi aplicarea uniformă a drepturilor fundamentale care să asigure respectarea atât 
a normelor juridice naţionale cât şi a celor europene. INM va gazdui în cursul acestui an un 
seminar pilot și o conferința de diseminare.  

EUI 
COM 

2 2   
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DOMENIU 

SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM PROGRAM 
NR. 

SEM. 
2014 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

"Training of legal and policy practitioners on gender equality at EU level" – seminar 
organizat de ERA la Bucureşti. Seminarul va fi deschis judecătorilor români şi străini. 

ERA 1 2 20  

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar în domeniul 
cooperării judiciare în materie civilă cu tema: “Rolul nou al instanţelor naţionale în 
interpretarea și aplicarea dreptului familiei”. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor 
români, ci şi participării magistraţilor străini. 

INM EJTN 1 2 30 60 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar în domeniul 
cooperării judiciare în materie civilă cu tema: “Les litiges familiaux transfrontaliers : quelles  
solutions le droit de  l’Union Européenne propose-t-il ?”. Seminarul va fi deschis nu doar 
judecătorilor români, ci şi participării magistraţilor străini. 

INM EJTN 1 2 30 60 

5 2 4  

Cooperare judiciară în 
materie civilă 

Exerciţii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciară în materie 
civilă şi comercială – program finanţat de COM, în cadrul programului specific Justiţie 
Civilă.  
Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul a 24 de luni: o întâlnire 
preliminară a formatorilor din program, o serie de 6 seminarii de formare continuă, 3 în 
materia dreptului familiei şi 3 în materie comercială. Seminariile vor avea şi o componentă 
de formare lingvistică. În cursul anului 2013 a fost organizat un prim seminar din cele 6 
seminarii prevazute în cadrul proiectului, celelalte 5 seminarii urmând a se desfășuura în 
cursul anului 2014. Programul se va încheia în 2014 cu o conferinţă cu o durată de 2 zile la 
care vor participa aproximativ 120 de persoane, care să reunească toţi participanţii din 
proiect şi alţi membri ai Reţelei Europene de Cooperare Judiciară în Materie Civilă şi 
Comercială. 
Parteneri în cadrul acestui program sunt ENM, CSM Italia, Şcoala de Formare a 
Judecătorilor din Spania. 

INM  
CSM 

1 2 120  

 

Exerciţii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciară in materie 
civilă şi comercială – program finanţat de COM, în cadrul programului specific Justiţie 
Civilă 2013.  
Programul reia proiectul aprobat anterior de Comisia Europeană,  reprezentând o continuare 
a acestuia. Și de această dată ne propunem o serie de activităţi, printre care: o întâlnire 
preliminară a formatorilor din program, o serie de 6 seminarii de formare continuă, 4 în 
materia dreptului familiei şi 2 în materie comercială. Seminariile vor avea şi o componentă 
de formare lingvistică. În cursul anului 2014 va fi organizat un prim seminar din cele 6 
seminarii prevazute în cadrul proiectului. 
Parteneri în cadrul acestui program sunt ERA, precum și școlile de magistratură din Belgia, 
Bulgaria, Italia, Polonia și Spania. 

INM 
CSM 

1 3 10  

Cooperare judiciară în 
materie penală 

 

INM îşi propune să includă in Catalogul EJTN+ pentru 2014 un seminar cu tema ”Judicial 
cooperation in criminal matters - Finding common ground through legal English”. 
Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor români, ci şi participării magistraţilor străini. 
Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză. 

INM EJTN 1 2 30 60 
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DOMENIU 

SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM PROGRAM 
NR. 

SEM. 
2014 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

Având în vedere succesul seminariilor din anii anteriori, INM îşi propune să includă în 
Catalogul EJTN pentru 2014 două seminarii în domeniul cooperării judiciare în materie 
penală cu tema: “Rolul judecătorului naţional în aplicarea dispoziţiilor referitoare la 
mandatul european de arestare”, respectiv “Instrumente de cooperare judiciară în materie 
penală”. 

INM EJTN 2 2 30 120 

Sisteme informatice Schengen – Cooperare Poliţienească Internaţională – seminarii realizate 
în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen din cadrul MAI. 

INM MAI 2 3 25  

3 2 6  

Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu scopul consolidării încrederii între autorităţile 
judiciare din statele membre ale UE – program finanţat de COM, în cadrul programului 
specific Justiţie Penală.  
Programul îşi propune o serie de activităţi, derulate pe parcursul a 24 de luni: o întâlnire 
preliminară a formatorilor din program; o serie de 4 seminarii de formare continuă, cu o 
durată de 2 zile. Seminariile vor avea şi o componentă de formare lingvistică. 
În cursul anului 2013 au fost organizate o vizită la EUROJUST pentru 24 de judecători şi 
procurori români și un prim seminar din cele 4 seminarii prevăzute în cadrul proiectului. 
Seminariile se desfăşoară sub forma unor procese simulate, la fiecare seminar participând un 
număr de 23 persoane. 
În cursul anului 2014 vor fi organizate celelalte 3 seminarii, precum și conferinţa de final, la 
care vor participa 120 de persoane. Conferința va reuni toţi participanţii din proiect, dar vor 
fi invitați și alţi membri ai Reţelei Europene de Cooperare Judiciară în Materie Penală. 
Parteneri în cadrul acestui program sunt ERA, școlile şi instituţiile de formare din Spania, 
Bulgaria, Cehia şi Polonia. 

INM  
CSM 

1 2 120  

 

 

Drepturile procedurale în legislaţia europeană penală –  program finanţat de COM, în 
cadrul programului specific Justiţie Penală 2013.  
Programul își propune o serie de activităţi, printre care: o întâlnire preliminară a formatorilor 
din program; o serie de 6 seminarii de formare continuă, cu o durată de 3 zile. Seminariile 
vor avea şi o componentă de formare lingvistică. 
În cursul anului 2014 va fi organizat un prim seminar din cele 6 seminarii prevăzute în cadrul 
proiectului. Seminariile se desfăşoară sub forma unor procese simulate, la fiecare seminar 
participând un număr de 34 de persoane.  
Programul se va încheia în 2015 cu o conferinţă cu o durată de 2 zile la care vor participa 
aproximativ 120 de de practicieni din ţară şi din Europa.  
Parteneri în cadrul acestui program sunt ERA, precum și școlile de magistratură din Belgia, 
Bulgaria, Italia, Polonia și Spania. 

INM  
CSM 

1 3 6  
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DOMENIU 

SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM PROGRAM 
NR. 

SEM. 
2014 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

 

 

Reintegrarea socială a persoanelor condamnate: o abordare Europeană comprehensivă– 
program finanţat de COM, în cadrul programului specific Justiţie Penală 2013.  
Programul își propune o serie de activităţi, printre care: o întâlnire preliminară a formatorilor 
din program; o serie de 6 seminarii de formare continuă, cu o durată de 3 zile. Seminariile 
vor avea şi o componentă de formare lingvistică. 
În cursul anului 2014 va fi organizat un prim seminar din cele 6 seminarii prevazute în cadrul 
proiectului. La fiecare seminar vor participa 30 de persoane. Programul se va încheia în 2015 
cu o conferinţă cu o durată de 2 zile la care vor participa aproximativ 120 de de practicieni 
din ţară şi din Europa.  
Parteneri în cadrul acestui program sunt ERA, precum și școlile de magistratură din Belgia, 
Franța, Italia, Polonia și Spania. 

INM  
CSM 

1 3 6  

Întâlniri ale președinților 
de secții de la nivelul 

curților de apel în vederea 
identificării problemelor 

de practică judiciară 
neunitară 

Întâlniri periodice ale președinților secțiilor civile, penale, de contencios administrativ și 
fiscal și de dreptul muncii de la nivelul curților de apel în vederea identificării și dezbaterii 
aspectelor soluționate diferit în cadrul instanțelor și unificării practicii judiciare. În cadrul 
acestei componente au fost prevăzute câte o întâlnire pentru fiecare din cele 4 specializări. 

INM 4 2 25 200 

Drept civil  

Seminarul îşi propune dezbaterea punctuală a problemelor apărute în interpretarea și 
aplicarea unitară a dispozițiilor noului Cod civil.  
Grup-ţintă: judecători specializaţi in materie civilă de la toate instanţele; 1 loc va fi alocat 
procurorilor din cadrul Biroului de recursuri civile al PICCJ.  

INM 1 2 25 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unificarea 
practicii 

judiciare în 
cadrul 

formării 
specializate a 
magistraţilor 

Drept procesual civil 

Seminarul îşi propune crearea unui cadru de dezbateri pe probleme punctuale privind 
interpretarea si aplicarea unor instituții ale Codului de procedură civilă care privesc, în egală 
măsură, activitatea judecătorilor şi grefierilor (participanţii la procesul civil, competenţa în 
materie civilă, actele procedurale şi actele procesuale ale instanţei în etapa cercetării 
procesului civil, probleme practice ivite în cadrul procedurilor speciale). 
Grup-ţintă: judecători specializaţi în materie civilă, de la nivelul judecătoriilor sau 
tribunalelor, desemnaţi din raza fiecărei curţi de apel şi grefieri care participă la judecarea 
cauzelor civile. 

INM 
SNG 

1 3 15 45 
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Drept procesual civil. 
Căile de atac 

Asigurarea unei practici 
judiciare unitare 

 
 

Tematica seminarului va viza probleme de interpretare și aplicare unitară a dispozițiilor 
Codului de procedură civilă în materia căilor de atac și sesizării Înaltei Curți de Casație și 
Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept.  
Grup-ţintă: judecători care soluţionează cauze civile la nivelul tribunalelor, curţilor de apel şi 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 1 loc va fi alocat procurorilor din cadrul Biroului de 
recursuri civile al PICCJ.  

INM 1 2 25 50 

Drept procesual civil 
Executare silită 

În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte punctuale privind probleme din materia 
executării silite care au primit o interpretare sau aplicare neunitară în practica instanțelor. 
Grup-ţintă: judecători care soluționează cereri în această materie, de la nivelul judecătoriilor 
şi tribunalelor; 1 loc va fi alocat procurorilor din cadrul Biroului de recursuri civile al PICCJ. 

INM 1 2 25 50 

4 2 15  

Susținerea confiscării 
extinse și recuperării 

prejudiciului în România  

Programul Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului în România este o 
iniţiativă dezvoltată de Freedom House România, în colaborare cu Ministerul Justiției, 
Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi 
juridice, precum Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, dar şi autorităţi ale statului francez, precum Direction des affaires 
criminelles et des grâces din cadrul Ministere de la Justice. De asemenea, consorţiul va 
include actori parteneri non-guvernamentali europeni, Magistrats européens pour la 
démocratie et les libertés sau organizaţii ale societăţii civile româneşti, precum Expert 
Forum.  
Scopul general al acestui proiect îl constituie creşterea capacităţii instituţiilor româneşti de 
prevenire şi luptă împotriva criminalităţii financiare şi economice prin sprijinirea procedurii 
de confiscare extinsă. 
Proiectul a demarat în 2013, cu o conferință. 
În cursul anului 2014 se vor organiza 4 seminarii în cadrul cărora se vor realiza prezentări ale 
unor studii de caz cu scopul identificării şi diseminării unor bune practici rezultate din 
jurisprudenţele naţionale. Grupul ţintă pentru aceste seminarii de formare îl constituie 
procurorii şi judecătorii specializați în soluționarea cauzelor penale şi ofiţerii de poliţie. INM 
va realiza selecția judecătorilor participanți. 
Tot în cursul anului 2014 se vor realiza și 2 dezbateri concentrate pe implicaţiile la nivel 
european şi naţional ale criminalităţii financiare şi economice, în mod specific pe problema 
confiscării extinse şi a recuperării bunurilor infracţiunii. Desfăşurate pe parcursul unei zile, 
acestea vor reuni actori instituţionali, reprezentanţi ai societăţii civile (Academia de 
Advocacy, Societatea pentru Justiţie, Centrul Român de Politici Europene, Centrul Român 
pentru Jurnalism de Investigaţie, Grupul pentru Dialog Social, Institutul pentru Politici 
Publice, Konrad Adenauer Stiftung) şi mass-mediei. 
Proiectul se va încheia în 2015, cu o conferință în cadrul căreia vor fi prezentate rezultatele 
proiectului precum și perspectiva extinderii sale prin intermediul unor iniţiative viitoare. 
Conferința se va desfăşura timp de o jumătate de zi şi va avea loc în Bucureşti. 

Freedom 
House 
INM 

2 1 10  

129 



 
DOMENIU 

SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM PROGRAM 
NR. 

SEM. 
2014 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

Programul Economie, legislaţie și concurenţă – Training interdisciplinar pentru magistraţii 
români constituie o iniţiativă dezvoltată de Freedom House România, Consiliul Concurenţei, 
Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Public, Asociaţia Naţională a Specialiștilor în 
Achiziţii și Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL). 
Proiectul urmează a fi implementat în perioada decembrie 2012 – martie 2014 şi îşi propune 
ca în cadrul sesiunilor de formare să fie realizată o analiză completă a cazurilor de 
concurenţă care să le ofere magistraţilor o înţelegere adecvată a aspectelor economice 
implicate de dreptul concurenţei. 
Programul a debutat în 2012 cu o conferinţă, unde a avut loc o prezentare a proiectului şi o 
analiză iniţială a problematicii care urma să fie dezvoltată pe parcursul activităţilor 
ulterioare. În cursul anului 2013 au fost organizate trei seminarii, la fiecare seminar fiind 
formaţi 15 judecători specializaţi în materia dreptului concurenţei şi 5 procurori.  
Proiectul se va încheia în 2014 cu o conferinţă în care va fi lansat un ghid care va conţine 
toate informaţiile prezentate în cadrul seminariilor şi în care vor fi prezentate rezultatele 
proiectului. În cadrul acestei conferinţe vor participa 30 de judecători specializaţi în materia 
dreptului concurenţei şi 10 procurori. 

Freedom 
House 

Consiliul 
Concurentei 

INM 
MP 

MEDEL 

1 1 40  

 
 
 
 
 

 
 
 

Dreptul concurenţei 
 

 

Advanced training of national judges on the application of European Competition law rules– 
seminar organizat de ERA la Bucureşti. Seminarul va fi deschis judecătorilor români şi 
străini. 

ERA 1 2 15  

1 1 16  

 
 
 
 

 
 

Combaterea criminalităţii 
în domeniul achiziţiilor 

publice 

Proiectul îşi propune să îmbunătăţească modul de aplicare a legislaţiei naţionale şi europene 
în domeniul achiziţiilor publice şi să contribuie la lupta împotriva criminalităţii financiar-
economice. Acest program de formare se adresează judecătorilor specializaţi în materia 
dreptului penal şi în domeniul contenciosului administrativ din cadrul tribunalelor, curţilor 
de apel şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă 
aceste instanţe de judecată şi din cadrul DNA, precum şi ofiţerilor operativi de la DIF şi cei 
aflaţi în subordinea DNA. 
În cadrul programului au fost organizate în cursul anului 2013 o conferinţă de deschidere, 6 
seminarii de formare și o conferinţă de schimb de experienţă şi bune practice. 
În 2014 sunt prevazute urmatoarele activități: 
- 8 seminarii, fiecare cu o durată de 2 zile.  
- o conferinţă de închidere a programului de formare. La conferinţă vor fi invitaţi 16 
magistraţi, iar la fiecare din cele 8 seminarii vor participa câte 10 judecători – dintre care 5 
judecători specializaţi în materia dreptului penal şi 5 judecători specializaţi în domeniul 
contenciosului administrativ, 5 procurori şi 5 ofiţeri operativi. 
INM va realiza doar selecţia judecătorilor care vor participa la acţiunile de formare din 
cadrul programului. 

Freedom 
House 

MJ 
ANSA 
INM 
CSM 
DNA 

PIICCJ 
DIF 

ANRMAP 
UCVAP 
CNSC 

8 2 15  
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Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secţiilor de contencios 
administrativ-fiscal şi crearea unei practici unitare în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, a legii privind accesul la informaţiile de interes 
public (Legea 544/2001), precum şi în ceea ce priveşte Codul Fiscal şi Codul de Procedură 
Fiscală, executarea creanţelor bugetare.  

1 INM 2 25 50 

O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE în materie. 
Practica instanțelor naționale în materia dreptului administrativ şi fiscal în litigii în care 
este incident dreptul UE. Grupul țintă: judecători specializati în soluționarea cauzelor de 
drept administrativ și fiscal de la nivelul tribunalelor şi curtilor de apel. 

1 2 25 50 INM 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar în domeniul dreptului 
administrativ, cu tema: „Access to administrative justice in order to seek fundamental 
rights”.  Seminarul va fi destinat nu doar judecătorilor români, ci şi participării magistraţilor 
străini. Seminarul va fi realizat în colaborare cu AEAJ (Asociaţia Europeana a Judecătorilor 
Administrativi) şi va beneficia de aportul unor experţi străini în materia dreptului 
administrativ. Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză. 

INM EJTN 1 2 30 60 

Drept administrativ. 
Drept fiscal 

Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de probă  – conferință dedicată judecătorilor 
specializaţi în materia dreptului civil, penal şi contencios administrativ din cadrul instanţelor 
din întreaga ţară. La conferinţă vor fi invitaţi şi consultanţi fiscali. 

Camera 
Consultanților 

Fiscali 
1 1 50  

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar în domeniul dreptului 
mediului cu tema: ”Remedies against failure to act and alternative dispute resolutions in 
environmental matters”. Seminarul va fi destinat nu doar judecătorilor români specializaţi în 
materia dreptului mediului, ci şi participării magistraţilor străini. Seminarul va fi realizat în 
colaborare cu AEAJ (Asociaţia Europeana a Judecătorilor Administrativi) şi va beneficia de 
aportul unor experţi străini în materia dreptului mediului. Seminarul se va desfăşura exclusiv 
în limba engleză.  

INM EJTN 1 2 30 60 
Dreptul mediului 

Interaction between the environmental impact assessment and nature directives – seminar 
organizat de ERA la Bucureşti. Seminarul va fi deschis judecătorilor români şi străini. 

ERA 1 3 3  

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar în domeniul justiţiei 
pentru minori. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi 
participării magistraţilor străini. 

INM EJTN 1 2 30 60 
Justiţia pentru minori 

 Program de formare care îşi propune crearea unui cadru de dezbatere pentru judecătorii 
competenti în soluţionarea cauzelor privind adopţiile. Program realizat în cooperare cu ORA 
(Oficiul Român pentru Adopţii). Finanţarea programului va fi realizată de ORA . 

ORA 8 2 20  

 
Insolvenţă 

Seminar deschis participării judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă.  INM 1 2 25 50 

Societăţi comerciale 
Seminar deschis participării judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor referitoare la 
activitatea societăţilor comerciale. 

INM 1 2 25 50 
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Piața de capital 

INM va organiza în colaborare cu Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital 4 seminarii 
cu tema Aplicarea dreptului pieţei de capital. În cadrul acestor acţiuni de formare vor fi 
discutate aspecte privind mecanismul încheierii tranzacţiilor bursiere, tipologia faptelor 
ilicite din sfera abuzului de piaţă, evoluţia reglementărilor UE privind pieţele financiare 
înainte şi după criza financiară din 2007-2008 precum şi dispoziţii speciale privind 
societăţile admise la tranzacţionare. Din cele 4 seminarii 3 vor fi adresate judecătorilor care 
au competenţă în soluţionarea cauzelor de drept civil (comercial) şi contencios administrativ 
şi un seminar va fi adresat procurorilor. 

OPPC 4 2 25  

Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secţiilor de litigii de muncă şi 
asigurări sociale, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu. Seminariile îşi 
propun şi evidenţierea modificărilor aduse în  materia recalculării pensiilor de serviciu în 
lumina deciziei nr. 29 din data de 12 decembrie 2011 a ICCJ pronunţată în soluţionarea unui 
recurs în interesul legii. O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drepturile omului si 
de drept UE aplicabile în materie. 

INM  1 2 25 50 

Practica instanțelor naționale in materia litigiilor de muncă si asigurări sociale  în litigii în 
care este incident dreptul UE. Grupul țintă: judecători specializați în soluționarea cauzelor de 
dreptul muncii de la nivelul tribunalelor si curților de apel. 

INM 1 2 25 50 

Dreptul muncii şi dreptul 
asigurărilor sociale 

Curs on-line dedicat judecătorilor care își desfășoară activitatea în materia dreptului muncii 
și dreptului asigurărilor sociale, dar mai ales acelor judecători care vor dobândi cea de-a doua 
specializare în această materie. 

INM 1  40  

16 2 25  

Criminalitate economico-
financiară 

 

„Îmbunătăţirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei 
şi a criminalităţii economice şi financiare”. În cursul anului 2013 au fost realizate 2 
seminarii de formare de formatori, cu o durata de 2 zile, pentru 15 formatori, precum și 3 
seminarii de formare continuă.  
Activităţile proiectului în 2014 vor include: 
- 16 seminarii de formare realizate la nivel descentralizat; 
- 6 seminarii de formare realizate la nivel centralizat. 
În agendele seminariilor vor fi avute în vedere teme referitoare la Legea 78/2000 privind 
infracţiunile de corupție și infracțiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, aspecte de ordin 
juridic şi tehnic referitoare la interceptări şi la înregistrările audio sau video, infracţiuni 
comise în materie de achiziţii publice, aspecte privind investigarea infracţiunilor economico-
financiare. 

INM 
CSM 
MP 

DNA 
MJ 

6 2 20  
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Combaterea corupţiei 

În cadrul proiectului „Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind 
atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare” 
finanţat de Guvernul Olandei INM îşi propune organizarea unei conferinţe în vederea 
discutării evoluţiilor cheie în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, a bunelor practici 
dezvoltate şi a principalelor măsuri care urmează să fie luate în cu privire la aplicarea 
prevederilor acesteia. Conferinţa va avea o durată de 2 zile şi se va bucura de participarea a 
aproximativ 100 de reprezentanţi de la nivel înalt din cadrul instituţiilor publice, al celor trei 
puteri în stat, dar şi de reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai mediului de afaceri şi ai 
societăţii civile. 

INM 
MJ 

Guvernul 
Olandei 

1 2 100  

Practici și proceduri de 
sancționare a 

consumatorilor de droguri 

Atelier de lucru adresat judecătorilor și procurorilor pe tematica drepturilor omului, a 
practicilor și procedurilor de sancționare a consumatorilor de droguri. Program finanțat de 
RHRN (Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor), realizat in colaborarea cu APADOR-
CH. 

RHRN 1 3 22  

Criminalitate informatică 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 conferinţa cu tema: “Justiţie şi 
criminalitate informatică”. Conferința este realizată în cadrul formării continue 
descentralizate, în colaborare cu Tribunalul Gorj. INM va realiza selecţia şi va finanţa 
participarea a 10 magistraţi din afara razei de competenţă a Tribunalului Gorj. Lucrările vor 
fi deschise nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi participării magistraţilor străini 
(10 locuri). 

INM 
FCD 

1 3 20 60 

Criminalistică 
INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 două seminarii cu tema: 
”Criminalistică”. Seminariile vor fi deschise nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci 
şi participării magistraţilor străini. 

INM 
EJTN 

2 3 30 180 

Formarea 
magistraților 
recrutați în 

condițiile art. 
33 din Legea 

303/2004 

Formarea magistraților 
recrutați în condițiile art. 
33 din Legea 303/2004 

Într-o primă etapă vor fi formaţi cei 70 de judecători recrutaţi prin examenul de admitere în 
magistratură din septembrie 2013 (4 grupe de judecători), care se vor forma la Bucuresti și la 
centrul de la Giroc. Programul va consta în două luni de pregătire intensivă în cadrul INM, 
completată de practica pe care acești judecători o realizează în cadrul instanțelor şi 
parchetelor unde îşi desfășoară activitatea. 

INM 4 58 18  

Formarea 
judecătorilor 

în vederea 
dobândirii 

celei de-a doua 
specializări 

Drept civil, drept 
procesual civil, drept 
penal, drept procesual 

penal 

Program de formare realizat în temeiul Hotărarii Plenului nr. 523 din 14 iunie 2012. INM 2 5 20 200 

Abilităţi non-
juridice 

Management judiciar și 
dezvoltare personală 

Program dedicat formării judecătorilor şi procurorilor care ocupă funcţii de conducere ca 
urmare a concursurilor/examenelor organizate de CSM, prin INM. 
În 2014 în cadrul proiectului pre-definit “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 

INM 
CSM 
MJ 

5 2 23  
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România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014 vor fi organizate 5 seminarii 
de formare continuă și 2 seminarii de formare de formatori. Alte 5 seminarii vor fi realizate 
în 2015. 

Norvegia 

2 5 15  

Seminarii comune INM-SNG: la seminarii vor participa președinții tribunalelor sau 
președinții secțiilor desemnați de președinții tribunalelor şi prim grefierii din cadrul 
tribunalelor.  

INM 
SNG 

2 3 24 144 

Comunicare cu elemente 
și tehnici de programare 
neuro-lingvistică (NLP) 

Programul îşi propune perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale magistraţilor în 
raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizaţiei din care fac parte. Magistraţii vor 
deprinde noţiuni fundamentale în domeniul programării neuro-lingvistice şi comunicării non-
verbale. Seminariile sunt deschise participării judecătorilor şi procurorilor de la toate 
instanţele şi parchetele (grupe mixte). 
Câte 5 locuri vor fi rezervate inspectorilor din cadrul Inspecției Judiciare pentru fiecare din 
cele 4 seminarii. 

INM 4 2 20 160 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 şi un seminar în domeniul eticii 
şi deontologiei magistraţilor. De fapt, etica și deontologia va constitui tema celei de-a XI-a 
ediții a Școlii de Vară INM. Aceasta va fi deschisă nu doar judecătorilor şi procurorilor 
români, ci şi participării magistraţilor străini. 

INM EJTN 1 5 30 150 

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar cu tema An 
Introduction to the Common Law and the English Legal System – seminar realizat în 
colaborare cu Judicial College din Marea Britanie, susținut de un judecător de la Curtea 
Supremă a Marii Britanii. Temele abordate vor viza o prezentare de ansamblu a sistemului 
common law, o prezentare a sistemului cu jurați, principiul independenței, etică și 
deontologie judiciară, cauze de abținere și de recuzare. 

INM 1 2 30 60 

6 2 25  

Etică şi deontologie 
 

În 2014 în cadrul proiectului pre-definit “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 
România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014 vor fi organizate 6 seminarii 
de formare continuă și 2 seminarii de formare de formatori în materia eticii si deontologiei 
profesionale. Alte 2 seminarii vor fi realizate în 2015. 

INM 
CSM 
MJ 

Norvegia 2 2 15  

Medierea 

În 2014 în cadrul proiectului pre-definit “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 
România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014 vor fi organizate 2 conferințe 
în material medierii. Alte 2 conferințe vor fi realizate în 2015. 

INM  
CSM 
MJ 

Norvegia 

2 2 75 100 

Limba franceză 
 

Program derulat în colaborare cu MAE şi Institutul Francez. INM își propune să formeze 250 
de magistraţi în cadrul unor seminarii care se desfășoară la sediul INM, de două ori pe 
săptămână, timp de trei luni (30 de ore de formare). Seminariile se vor desfășura în grupe 
structurate pe trei nivele: începători, mediu, avansat.  

MAE     
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Începând cu 2014 Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen va oferi INM și cursuri de 
limba franceză, sub forma a 2 module de câte 5 zile. 

INM MAI 2 5   

INM îşi propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2014 un seminar cu tema ”Franceza 
juridică”. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi 
participării magistraţilor străini. 

INM 
EJTN 

1 5 30 150 

Avand în vedere succesul seminariilor din 2011, 2012 și 2013 INM îşi propune să includă în 
Catalogul EJTN pentru 2014 4 seminarii cu tema ”Engleza juridică”. Seminariile vor fi 
deschise nu doar judecătorilor şi procurorilor români, ci şi participării magistraţilor străini 

INM EJTN 4 5 30 600 
Limba engleză 

Începând cu 2013 Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen oferă INM cursuri de limba 
engleză. Cursurile se vor desfășura în 2014 sub forma a 2 module de câte 5 zile. 

INM MAI 2 5   

Liberul acces la 
informatiile de interes  

public şi protecția 
informațiilor clasificate  

Seminar comun INM-SNG: la seminar vor participa atât procurori, cât şi grefieri din raza 
parchetelor de pe lângă curţile de apel, PICCJ, DNA si DIICOT. 

INM 
SNG 

1 3 15 45 

Formarea membrilor 
comisiilor de evaluare a 
activitatii profesionale a 

judecatorilor si 
procurorilor 

Program dedicat formării membrilor comisiilor de evaluare a activității profesionale a 
judecătorilor și procurorilor. 

INM 2 2 30 120 

 
 
 
Buget: 60 seminarii din fonduri bugetare (3.724 zile de formare) şi 238 de seminarii din fonduri extra-bugetare.  
 
În total, 298 seminarii de formare continuă  
 



ANEXA 2 

DOMENIILE ŞI TEMELE PROPUSE PENTRU FORMAREA 

CONTINUĂ 

  

 Domeniu: CEDO 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte ale încălcării art. 6 şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia  73% 
 Europeană a Drepturilor Omului în cauzele pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor 
  Omului împotriva României 

 - Jurisprudenţa CEDO în materia dreptului familiei 73% 
 - Dreptul la liberă exprimare art.10 CEDO 69% 
 - Divergenţe de jurisprudenţă în materia dreptului de proprietate din prisma Convenţiei  69% 
 Europene a Drepturilor Omului 

 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie art. 8 CEDO 69% 
 - Principiul egalitatii de arme 69% 
 - Art. 1 Protocolul 1. Deciziile CEDO referitoare la pensiile speciale ale grefierilor si  69% 
 personalului militar (Cauzele Frimu s.a. contra României şi Abăluţă s.a. contra  
 României) şi impactul acestora în dreptul intern. 

 - Jurisprudenţa relevantă  a CEDO / CJCE în cauze ce au legătură cu materiile aflate în  46% 
 competenţa secţiei de contencios administrativ. 

 - Influenţa jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului din anul 2012 asupra  38% 
 jurisprudenţei interne - aspecte civile 

 Subdomeniu Art. 1, Protocolul 1, CEDO – Protecţia proprietăţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drept de proprietate funciară – Litigii; 73% 
 - Probleme speciale în cauzele împotriva României pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la  73% 
 Convenţie; 

 - Cauza Lupaş contra României. 69% 
 - Acţiunea în revendicare exercitată de un singur coproprietar în lumina dispoziţiilor art.  69% 
 1 protocolul 1 din CEDO; 
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 Subdomeniu Art. 1, Protocolul 7, CEDO   Expulzarea şi returnarea cetăţenilor români din  
 ţările Comunităţii Europene. Garanţii procedurale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Art. 1, Protocolul 7, CEDO Expulzarea şi returnarea cetăţenilor români din ţările  69% 
 Comunităţii Europene. Garanţii procedurale 

 Subdomeniu Art. 10, CEDO – Libertatea de exprimare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Conţinutul dreptului la libertatea de exprimare; tipuri de obligaţii care revin statului,  69% 
 conform prevederilor art. 10 din CEDO; 

 - Dreptul la liberă exprimare art.10 CEDO 69% 
 - Repararea daunelor morale din perspectiva art.10 din CEDO şi jurisprudenţa internă şi  69% 
 internaţională; 

 - Jurisprudenţa recentă a C.E.D.O. in materia libertăţii de exprimare. 69% 
 - Libertatea de opinie şi cea de informare; 69% 
 - Gestionarea, circuitul şi evidenţa documentelor clasificate. Legislaţie aplicabilă,  69% 
 registre, predarea – primirea documentelor, folosirea documentelor clasificate ca probe în  
 instanţă. 

 - Limitele libertăţii de exprimare şi cele ale libertăţii presei; 69% 

 Subdomeniu Art. 13, CEDO   Dreptul la un recurs efectiv 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Recursul împotriva încheierii de respingere a cererii procurorului; de înlocuire a  73% 
 arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara; 

 - Recursul declarat de inculpat împotriva încheierii de arestare în lipsa sa. 73% 

 Subdomeniu Art. 14, CEDO şi Protocolul 12, CEDO   Interzicerea discriminării 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Interzicerea discriminării în cadrul raporturilor de muncă 69% 

 Subdomeniu Art. 2, CEDO   Dreptul la viaţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Limitările dreptului la viaţă în sensul art. 2 al CEDO. 69% 
 - Obligaţii ce le care revin statelor membre ale UE, în temeiul prevederilor art. 2 din  69% 
 CEDO; 

 - Importanţa dreptului la viaţă, reglementat de art. 2 din CEDO şi conţinutul acestuia; 69% 

 Subdomeniu Art. 3, CEDO – Interzicerea torturii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Art. 3, CEDO – Interzicerea torturii 69% 
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 Subdomeniu Art. 5, CEDO – Dreptul la libertate si la siguranţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Libertatea persoanei. Concordanţa între legislaţia naţională şi jurisprudenţa CEDO; 73% 
 - Măsuri privative de libertate în art.5 (par.1) al C.E.D.O. şi în dreptul intern; 73% 
 - Garanţii instituite în cazul persoanelor private de libertate în mod legal; 73% 
 - Conceptul de privare de libertate; cazuri de privare licită de libertate; 73% 
 - Incidenţa dispoziţiilor art.6 alin.1 CEDO în faza de urmărire penală, garanţiile  73% 
 procesuale în lumina CEDO. Durata urmăririi penale, măsurile preventive, prezentarea  
 materialului de urmărire penală, trimiterea în judecată în lipsă, asistenţa juridică; 

 - Garanţii procedurale contra expulzării străinilor; 69% 
 - Jurisprudenţa in materie. 69% 

 Subdomeniu Art. 6 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Garantiile instituite pentru persoana acuzata. 77% 

 Subdomeniu Art. 6 CEDO - Dreptul la un proces echitabil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Jurisprudenţa în materie. 69% 

 Subdomeniu Art. 6, CEDO   Dreptul la un proces echitabil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Interpretarea dispoziţiilor art.172 al.1 Cpp cu privire la participarea apărătorului la  77% 
 efectuarea oricărui act de urmărire 

 - Garanţii specifice dreptului la apărare în materie penală, în corelaţie cu principiile art. 6, 77% 
  CEDO; 

 - Condiţiile şi modalitatea de aplicare directă a art. 6 din CEDO şi a jurisprudenţei  77% 
 relevante în ceea ce priveşte ascultarea inculpatului în apel. 

 - Domeniul de aplicare a prevederilor art. 6, paragraful 1 din CEDO; 77% 
 - Judecarea cauzei într un termen rezonabil în materie penală, în funcţie de complexitatea  77% 
 cauzei, comportamentul părţilor şi al autorităţilor; 

 - Probleme speciale în cauzele împotriva României pe art. 6 din Convenţie; 77% 
 - Garanţiile implicite şi explicite pentru un proces echitabil ; 77% 
 - Accesul liber la justiţie Exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale. Răspunderea  73% 
 pentru erori judiciare 

 - Jurisprudenţa in materie; 73% 

 - Aplicarea art. 6 in materia contravenţiilor. Prezumţia de nevinovăţie în materie  73% 
 contravenţională, din prisma respectării art. 6 CEDO; 

 Subdomeniu Art. 7, CEDO – Nicio pedeapsă fără lege 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Retroactivitatea şi netroactivitatea legii penale; 69% 
 - Noţiunea de lege în sens european; 69% 
 - Garanţiile oferite de art. 7 din Convenţie. Limitări admise ale dreptului de acces la  69% 
 justiţie. 

 - Principiul legalităţii încriminării şi a legalităţii pedepsei (art. 7); 69% 

 Subdomeniu Art. 8, CEDO – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dreptul la viaţă privată personală, socială, dreptul la un mediu înconjurător sănătos; 69% 
 - Respectarea dreptului la domiciliu; 69% 
 - Jurisprudenţa in materie. 69% 
 - Respectarea dreptului la viaţă familială; Domeniu de aplicabilitate şi clauza justificativă 69% 
 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie art.8 CEDO. 69% 
 - Respectarea dreptului la corespondenţă; 69% 
 - Limitări ale drepturilor garantate de art. 8; 69% 

 Subdomeniu Art.10 din Convenţie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Conţinutul dreptului la libertatea de exprimare, tipuri de obligaţii care revin statului  69% 
 conform art.10 din Convenţie. 

 Subdomeniu Art.6 CEDO - Dreptul la un proces echitabil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea art. 6 în materia contravenţiilor. Prezumţia de nevinovăţie în materie  62% 
 contravenţională, din prima respectării art. 6 CEDO. 

 - Domeniul de aplicare a prevederilor art. 6 paragraful 1 din CEDO. 62% 

 Subdomeniu art.6 din CEDO  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Domeniu de aplicare a prevederilor art.6 paragraful 1 din CEDO. 69% 

 Subdomeniu Art.8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Respectarea dreptului la viaţă familială. Domeniul de aplicabilitate şi clauza. 62% 
 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie art. 8 CEDO. 62% 
 - Jurisprudenţă în materie. 62% 
 - Limitări ale drepturilor garantate de art. 8. 62% 
 - Respectarea dreptului la corespondenţă. 62% 
 - Respectarea dreptului la domiciliu. 62% 
 - Dreptul la viaţă privată personală, socială, dreptul la un mediu înconjurător sănătos. 62% 
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 Subdomeniu cedo 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Respectarea drepturilor omului in aplicarea Legii nr.275/2006privind executarea  69% 
 pedepsei 

 - Măsurile preventive.Publicitatea procedurii de aplicare a unor măsuri preventive în  46% 
 viziunea CEDO.Obligaţia statutului de a asigura executarea silită a unor hotărâri  
 judecătoreşti în viziunea CEDO. 

 Subdomeniu Cooperarea judiciară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 referitor la introducerea unei proceduri europene a  54% 
 somaţiei de plată 

 Subdomeniu Deciziile CEDO 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Întâlnire trimestrială în vederea discutării deciziilor privind art. 8 CEDO 54% 

 Subdomeniu Domeniu general CEDO 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Plângere proces verbal Implicaţii CEDO; 73% 
 - Incidenţa legislaţiei europene vizând principiul egalităţii armelor în ipoteza  73% 
 imposibilităţii instanţei de ascultare a martorilor audiaţi sub o altă identitate în cursul  
 urmăririi penale şi a consecinţelor ce decurg din această situaţie 

 - Măsurile preventive.Publicitatea procedurii de aplicare a unor măsuri preventive în  73% 
 viziunea CEDO.Obligaţia statutului de a asigura executarea silită a unor hotărâri  
 judecătoreşti în viziunea CEDO. 

 - Procedura contravenţională judiciară în lumina jurisprudenţei CEDO. 73% 
 - Aplicarea directă a dispoziţiilor CEDO de către instanţele naţionale. 73% 
 - Jurisprudenţă CEDO în materia dreptului familiei. 69% 
 - Jurisprudenţa CEDO în materie penală ; 69% 
 - Noutăţi în materie CEDO 69% 
 - Infracţiuni contra demnităţii persoanei latura civilă; 69% 
 - Prezumţia de nevinovăţie. Standarde europene; 69% 
 - Sfera de aplicare a art.5 din C.E.D.O. privarea de libertate fizică a oricărei persoane.  69% 
 Generalităţi. Criteriile folosite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

 - Interpretarea autonomă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; 69% 
 - Jurisprudenţa C.E.D.O. privind imparţialitatea judecătorilor în procesul penal român. 69% 
 - Analiza cauzelor în care România a fost condamnată anii 2007 2008; 65% 
 - Divergenţe de jurisprudenţă în materia dreptului de proprietate din prisma CEDO 65% 

 Subdomeniu Dreptul la libertate si siguranta art.5 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Garantiile acordate persoanelor private de libertate. 69% 
 - Privarea de libertate. 69% 

 Subdomeniu Jurisprudenta 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Compatibilitatea dispozitiilor referitoare la masurile preventive cu CEDO si  12% 
 jurisprudenta constata in materie. 

 Subdomeniu Litigii cu caracter civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte de drept civil in practica CEDO 4% 

 Subdomeniu Practica CEDO 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Practica CEDO în materia măsurilor preventive 69% 

 Domeniu: Combaterea discriminării 

 Subdomeniu Domeniu general combaterea discriminării 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drepturile minorităţilor Actele de discriminare. Incriminare internă. Hotărâri CEDO. 54% 
 - Directiva 78/2000 care interzice discriminarea în ocuparea forţei de muncă referitoare la  54% 
 religie , credinţă, vârstă şi orientare sexuală. 

 Subdomeniu Raporturi de familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Combaterea discriminării pe criteriul sexului în Stabilirea domiciliului minorului în  54% 
 caz de divor?. Criterii de apreciere a interesului superior al minorului. 

 Domeniu: Comunicare organizaţională şi interpersonală 

 Subdomeniu Domeniu general comunicare organizaţională şi interpersonală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Comunicarea non verbală 50% 
 - Stiluri de comunicare şi profiluri de comunicatori 46% 
 - Particularităţi ale comunicării în cauzele cu minori 46% 
 - Particularităţi ale procesului de comunicare: comunicarea între judecători; comunicarea  46% 
 între procurori; comunicarea între judecători/procurori, pe de o parte, şi personalul  
 auxiliar pe de altă parte; comunicarea între judecători/procurori şi ceilalţi par 
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 - Comunicarea în timpul şedinţei de judecată. Modalitatea de comunicare cu părţile în  46% 
 timpul procesului 

 - Gestionarea conflictelor 46% 
 - Comunicarea prin intermediul interpretului in cursul procesului penal 46% 
 - Bariere personale în ascultare: percepţii, prejudecăţi, ipoteze personale, poziţii, interese 46% 
 - Primirea şi acordarea feedback ului; feedback ul constructiv 46% 
 - Procesul de comunicare: Ingredientele unei comunicări eficiente; Nivele de comunicare:  46% 
 opinii, fapte, sentimente, valori şi consecinţele suprapunerii lor în procesul de comunicare 

 - Ascultare activă: tehnici de ascultare activă; tehnici de chestionare 46% 
 - Asertivitate în comunicare: comportament pasiv, agresiv şi asertiv 46% 
 - Elemente de programare neuro lingvistică (NLP) 46% 
 - Comunicarea magistratilor in cursul procesului penal cu persoanele care prezinta  46% 
 tulburari psihice 

 Subdomeniu Domeniul general comunicare organizaţională şi interpersonală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Particularităţi ale procesului de comunicare: comunicare între purtăturul de cuvânt şi  46% 
 conducerea parchetului/instanţei 

 Domeniu: Cooperarea judiciară internaţională 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Comunicarea actelor de procedură în statele membre ale Uniunii Europene 73% 
 - Recunoasterea si executarea in Romania a hotararilor judecatoresti penale pronuntate in  73% 
 strainatate. 

 - -de la extrădare la mandatul european de arestare; -transferul de proceduri în materie  73% 
 penală; -recunoaşterea hotărârilor penale străine; -transferarea persoanelor condamante; - 
 asistenţa judiciară internaţională în materie penală între România şi statele  

 - Cooperare judiciară internaţională 73% 
 - Cooperare judiciară în materie civilă 69% 
 - Regulamentul 2201/2003 (CE) referitor la jurisdicţia, recunoaşterea şi executarea  69% 
 hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi a răspunderii părinteşti. Aspecte  
 teoretice şi practice. 

 - Regulamentul 805/2004(CE) privind crearea unui titlu executoriu european pentru  69% 
 creanţele necontestate. Aspecte teoretice şi practice. 

 - Principii generale în materia aplicării pedepselor în ţările din Uniunea Europeană în  50% 
 care sunt mai frecvente cererile de recunoaştere/transfer în vederea executării pedepselor  
 (Spania, Italia, Franţa, Austria, Germania). 

 - Mandatul european de arestare - modificări aduse prin Legea nr.310/2013 pentru  50% 
 modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională  
 în materie penală: 
 a)- Arestarea provizorie în caz de urgenţă, reţinerea în vederea ex 
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 - Realizarea unor programe comune de formare pentru judecători şi grefieri, în colaborare  38% 
 cu SNG 

 - Accesul la justitie a victimelor infracţiunilor în spaţiul Uniunii Europene 19% 
 - Protecţia datelor cu caracter personal în relaţiile de cooperare judiciară  19% 
 internaţională.Perspectiva dezvoltării dreptului european şi necesitatea protejării datelor  
 cu caracter personal  

 - Regulamentul nr.44/2001.Regulamentul 2201/2003 12% 
 - Probleme speciale in cauzele impotriva Romaniei pe art.1 din Protocolul nr.1 la  4% 
 Conventie 

 Subdomeniu Cooperae judeciară în materie civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - • Izvoarele de drept în materia dreptului internaţional privat - relaţia cu activitatea de  69% 
 cooperare judiciară în materie civilă, conform Tratatului de la Lisabona.  

 Subdomeniu Cooperare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Motiv de refuz al executării mandatului european de executare. Împlinirea termenului de 73% 
  prescripţie a răspunderii penale. 

 Subdomeniu Cooperare judiciară în materie civiă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procesul civil cu element de extraneitate, calificare şi competenţă de soluţionare 69% 

 Subdomeniu cooperare judiciara in materie civila 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cooperarea internationala in materia obligatiilor de intretinere potrivit  69% 
 Regulamentului(CE)nr.4/2009 si Conventiei de la Haga din 23.11.2007 

 Subdomeniu Cooperare judiciară în materie civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Izvoarele de drept în materia dreptului internaţional privat – relaţia cu activitatea de  62% 
 cooperare judiciară în materie civilă, conform Tratatului de la Lisabona. 

 - Motiv de refuz al executării mandatului european de executare.  62% 
 - Procesul civil ca element de extraneitate, calificare şi competenţă de soluţionare. 62% 
 - Cooperare internaţională în materia obligaţiilor de întreţinere potrivit Regulamentului  62% 
 nr. 4/2009 şi Convenţiei de la Haga din 23.11.2007. 

 - Regulamentul nr. 1393/2007 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a  62% 
 actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială şi de abrogare a  
 Regulamentului nr. 1348/2000. 

 - Domeniul de aplicare. Competenţa; Privind divorţul, separarea de corp sau anularea  62% 
 căsătoriei; Privind răspunderea părintească; Competenţa specială în cazul răpirilor de  
 copii. Procedura de recunoaştere şi executare, Jurisprudenţa CJUE. 
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 - Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă. 62% 
 - Regulamentul 2201/2003 referitor la jurisdicţia, recunoaşterea şi executarea hotărârilor  62% 
 judecătoreşti în materie matrimonială  şi a răspunderii părinteşti. Aspecte teoretice şi  
 practice. 

 - Aspecte privind cooperarea între statele membre în domeniul obţinerii de probe în  62% 
 materie civilă sau comercială. 

 - Regulamentul 44/2001 al Consiliului Europei privind competenţa judiciară,  62% 
 recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială Regulamentul  
 Bruxelles I. 

 - Regulamentul nr. 1896/2006 referitor la introducerea unei proceduri europene a  62% 
 somaţiei de plată. 

 - Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru  62% 
 creanţele necontestate. 

 Subdomeniu Cooperare judiciara in materile civila 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  4% 

 Subdomeniu Cooperarea judiciară internaţională în materie civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regulamentul 2201/2003(CE) referitor la jurisdicţia, recunoaşterea şi executarea  69% 
 hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi a răspunderii părinteşti. Aspecte  
 teoretice şi practice. 

 - Controlul respectării de statele membre a obligaţiilor care le revin în temeiul tratatelor  69% 
 UE. Efectuarea actelor de procedură cu părţile implicate într un proces atunci când se ştie  
 că acestea sunt într un stat UE dar nu se cunoaşte adresa. 

 - Competenţe speciale şi reglementarea dreptului de vizită în cazul deplasării copilului în 69% 
  altă ţară. 

 - Aspecte privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de  69% 
 probe in materie civila sau comerciala. 

 - Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea si comunicarea în statele membre 69% 
  a actelor judiciare si extrajudiciare în materie civila si comerciala si de abrogare a  
 Regulamentului nr. 1348/2000; 

 - Domeniul de aplicare; Excepţii; Competenţe exclusive şi competenţe speciale;  69% 
 Acordurile privind alegerea instanţei competente; Recunoaştere şi executare;  
 Jurisprudenţă CJUE 

 - Domeniul de aplicare; Competenţa; Privind divorţul, separarea de corp sau anularea  69% 
 căsătoriei; Privind răspunderea părintească; Competenţa specială în cazul răpirilor de  
 copii; Procedura de recunoaştere şi executare; Jurisprudenţă CJUE 

 - Regulamentul 44/2001 al Consiliului Europei privind competenţa judiciară,  69% 
 recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială Regulamentul  
 Bruxelles I: 

 - Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru  69% 
 creantele necontestate; 

 - Dificultăţi practice ivite în aplicarea Regulamentelor nr. 44/2001 şi nr. 2201/2003 69% 
 - Domeniu de aplicare; Excepţii; Alegerea dreptului aplicabil; Norme generale  69% 
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 conflictuale. Jurisprudenţă CJUE 

 - Procesul civil internaţional 69% 
 - Domeniu de aplicare; Alegerea dreptului aplicabil; Dispoziţii privind dreptul  69% 
 consumatorului; Modificarea normelor conflictuale; Durata aplicării Convenţiei;  
 Dispoziţii diverse. Jurisprudenţă CJUE 

 - Regulamentul 805/2004(CE) privind crearea unui titlu executoriu european pentru  69% 
 creanţele necontestate. Aspecte teoretice şi practice. 

 - Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 2201/2003 cu privire la competenţa, recunoaşterea  69% 
 şi executarea hotărârilor în materie familială şi responsabilităţii părinteşti –  
 Regulamentul Bruxelles II bis: 

 - Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolventa; 69% 
 - Reteaua Judiciara Europeana în materie civila si comerciala si Atlasul Judiciar  69% 
 European în materie civila. 

 - Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 referitor la introducerea unei proceduri europene a  69% 
 somatiei de plata; 

 - Cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie  69% 
 civilă şi comercială, conform Reg. CE nr. 1206/2001 şi al legii nr. 189/2003. 

 - Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale – Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al  69% 
 Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă  
 obligaţiilor contractuale (Roma I) 

 - Legea aplicabilă obligaţiilor non contractuale –Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al  69% 
 Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă  
 obligaţiilor necontractuale („Roma II”) 

 - Ancheta socială; obţinerea diverselor relaţii 69% 
 - Evolutii si elemente de noutate în domeniul cooperarii judiciare în materie civila si  69% 
 comerciala; 

 - Practica instanţelor judecătoreşti din România 69% 
 - Administrarea probelor şi punerea în executare a hotărârilor 69% 
 - Procedura de executare din oficiu a ordonanţei de poprire pentru pensii de întreţinere în  69% 
 cazul în care autoritatea de destinaţie (un alt stat) refuză să primească actul – Probleme  
 privind sarcina traducerii ordonanţeide poprire ( Legea 189/2003) 

 - Procedura de urmat în cazul declinării competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea  69% 
 unei instanţe a unui stat membru al Uniunii Europene în baza art. 23 din regulamentul  
 menţionat 

 - Regulamente comunitare direct aplicabile în ce priveşte cooperarea judiciară între statele 69% 
  membre UE 

 - Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privind cooperarea  69% 
 dintre instanţele Statelor membre in administrarea probelor in domeniul civil sau  
 comercial. Aplicabilitatea regulamentului anterior menţionat în practica instanţelor  
 judecător 

 Subdomeniu Cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Principiul non bis in idem din perspectiva reglementărilor privind mandatul european  77% 
 de arestare, a recunoaşterii horărârilor judecătoreşti şi a celor cuprinse în Convenţia  
 europeană de extrădare şi Conveţia europeană de aplicare a Acordului Schengen 
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 - Aspecte teoretice şi practice privind ordinele de indisponibilizare şi confiscare a  77% 
 bunurilor la nivelul UE cu referire expresă la deciziile cadru 2003/577/JAI,  
 2001/500/JAI, 2005/212/JAI şi 2006/783/JAI ale Consiliului Europei 

 - Comisiile rogatorii internationale 77% 
 - Transferul persoanelor condamnate. 73% 
 - Recunoaşterea şi executarea hotărârilor hotărârilor penale şi a actelor judiciare străine 73% 
 - Organisme şi instituţii de cooperare judiciară internaţională în spaţiul european  73% 
 (Eurojust, EJN/RJE, Europol etc.) 

 - Procedura de lucru şi competenţa în cazul semnalărilor SIS SIRENE referitoare la bunuri 73% 

 - Mandatul european de arestare 73% 
 - Competenţele organelor de urmărire penală privind indisponibilizarea şi restituirea  73% 
 bunurilor semnalate ca fiind sustrase dintr un alt stat, potrivit Convenţiei Schengen. 

 - Mandatul european de obţinere a probelor 73% 
 - Mandatul european de arestare si protectia drepturilor fundamentale ale omului. 73% 
 - Mandatul european de arestare – caracteristici, natura juridică, condiţii privitoare la  73% 
 emiterea şi executarea acestuia, precum şi forma mandatului. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind mandatul european de arestare 73% 
 - Cooperarea judiciară internaţională în investigarea traficului transfrontalier de droguri. 73% 
 - Modificările aduse de Tratatul de la Lisabona cu privire la cooperarea judiciară în  73% 
 materie penală în cadrul UE 

 - Transferul procedurilor – aspecte practice(CE); 73% 
 - Procedurile speciale de anchetă prevăzute în cadrul cooperării judiciare internaţionale în  73% 
 materie penală - echipele comune de anchetă. 

 - Extrădarea 73% 
 - Dispoziţiile Legii nr. 302/2004 referitoare la predarea temporară a persoanei arestate 73% 
 - Extrădarea. 73% 
 - Convenţia europeană privind asistenţa reciprocă în materie penală (2000) 73% 
 - Aspecte jurisprudenţiale privind procedura de recunoaştere pe cale principală a  73% 
 hotărârilor judecătoreşti străine în materie penală. 

 - Motiv de refuz al executării mandatului european de arestare. Împlinirea termenului de  73% 
 prescripţie a răspunderii penale – consecinţe 

 - Acquis ul Schengen 73% 
 - Cooperare judiciară în cadrul Uniunii Europene 73% 
 - Legislaţia UE în materia cooperării judiciare penale. Noile instrumente adoptate în  73% 
 cadrul UE în in aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotararilor penale. 

 - Aspecte jurisprudenţiale privind procedura de recunoaştere pe cale incidentală a  73% 
 hotărârilor penale străine 

 - Cooperare judiciară în materie penală cu state terţe 73% 
 - Oficiul national pentru recuperarea creantelor desemnat prin HG 32/2011 Aspecte  73% 
 teoretice si practice. Rolul acestuia in procesul penal. 

 - Aspecte jurisprudenţiale privind procedura de recunoaştere pe cale incidentală a  73% 
 hotărârilor penale străine   
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 Subdomeniu Cooperarea judiciară internaţională-Cooperarea judiciară internaţională în  
 materie penală) Aspecte teoretice şi practice privind ordinele de  
 indisponibilizare şi confiscare a bunurilor la nivelul UE cu referire expresă la  
 deciziile cadru 2003/577/JAI, 200 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Corectarea denumirii seminarului "Cooperarea judiciară internaţională-Cooperarea  73% 
 judiciară internaţională în materie penală) Aspecte teoretice şi practice privind ordinele de 
  indisponibilizare şi confiscare a bunurilor la nivelul UE cu referire expresă la 

 Subdomeniu cooprerare in materie civila  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -           Solutionarea cererilor de divort potrivit Regulamentului(CE)1259/2020 69% 

 Subdomeniu În materie penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Principiul oportunităţii şi principiul proporţionalităţii în privinţa executării mandatelor 73% 
  europene de arestare. 

 - Recunoaşterea hotărârilor jundecătoreşti în materie penală. Convenţia Europeană  73% 
 privind recunoaşterea hotărârilor străine. Decizia cadru 2008/909/JAI privind aplicarea  
 principiului recunoaşterii reciăproce în cazul hotărârilor judecătoreştin în materie pe 

 - Prezentarea materialului de urmărire panală inculpatului arestat în străinătate. aspecte  73% 
 practice 

 Subdomeniu Legea nr.105/1992 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Condiţia străinului ca parte în proces. 73% 
 - Recunoaşterea hotărârilor străine.Condiţii. 73% 

 Subdomeniu Materie civila si comerciala . 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Comunicarea actelor judiciare ântre statele membre ale UE. Cooperarea între instanţelor 69% 
  statelor membre ale UE în domeniul obţinerii de probe. 

 - Proceduri speciale de judecată în  dreptul Uniunii Europene .Competenţa instanţelor,  50% 
 recunoaşterea  şi executarea  hotărârilor judecătoreşti  în U.E. 

 Subdomeniu Regulamente UE 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regulamentul 4/2009 privind pensia de intretinere 69% 
 - Regulamentul Roma III 69% 

 Domeniu: Criminalistică 
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 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Subdomeniu Domeniu general criminalistică 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cercetarea accidentelor de muncă 62% 
 - Valoarea probantă a expertizelor. Admisibilitatea expertizelor pe probleme de drept sau  62% 
 a concluziilor pe probleme de drept sau care depăşesc domeniul expertului. Valorificarea  
 concluziilor expertizelor. Răspunderea expertului. 

 - Posibilitatea magistratului de a verifica corectitudinea concluziilor unei expertize 62% 
 - Calculul retroactiv al alcoolemiei 62% 
 - Metodica investigării infracţiunilor de corupţie. 58% 
 - Realizarea flagrantului. 58% 
 - Reguli tactice, mijloace de fixare a rezultatelor percheziţiei, particularităţile efectuării  58% 
 percheziţiei în cazul infracţiunilor contra patrimoniului şi a infracţiunilor de înşelăciune 

 - Mijloacele de probă 58% 
 - Rezolvarea necropsică a mor?ilor suspecte 58% 
 - Metode şi tehnici de investigare criminalistică în materia catastrofelor aeriene/feroviare 58% 
 - Expertiza  criminalistică 58% 
 - Elemente de tactică şi metodică în cercetarea şi investigarea infracţiunilor economico  58% 
 financiare 

 - Tehnici de investigare şi intervievare a copilului abuzat/exploatat – elemente de  58% 
 psihologie a copilului 

 - Tehnici investigative 58% 
 - Cercetarea la faţa locului. Cercetarea locului faptei 58% 
 - Clarificarea metodologiei de efectuare a expertizelor si operativitatea redactarii  58% 
 concluziilor 

 - Prezentarea progreselor tehnice, tehnologice, metodica şi practica criminalistică în  58% 
 raport cu progresele ştiinţifice actuale 

 - Elemente de tactică şi metodică în cercetarea şi investigarea infracţiunilor de violenţă 58% 
 - Balistica judiciară 58% 
 - Cercetarea la fata locului în cazul accidentelor de circulaţie 58% 
 - Identificarea criminalistică 58% 
 - Investigarea infracţiunilor în regimul circulaţiei rutiere. 58% 
 - Metode şi mijloace de identificare a persoanei 58% 
 - Fotografia judiciară. 58% 
 - Metodologia investigării infracţiunilor 58% 
 - Grafoscopia judiciară 58% 
 - Reguli tactice generale şi speciale şi particularităţi ale efectuării ridicării de obiecte şi  58% 
 înscrisuri 

 - Metodologia de investigare si cercetare din punct de vedere criminalistic abordate pe  58% 
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 infractiuni sau grupuri de infractiuni. 

 - Elemente de tehnică şi tactică criminalistică 58% 
 - Competenţa expertului cu privire  la materialul de competenţă 58% 
 - Metodologia investigării infracţiunilor contra vieţii. Valorificarea probelor biologice  58% 
 ADN 

 Subdomeniu Domeniul general criminalistică 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Tehnici de investigare criminalistică 58% 

 Subdomeniu Expertiza ADN 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Expertiza ADN. Istoric, trăsături, comparaţie cu celelalte expertize, domeniu de  58% 
 aplicare, condiţii şi limite. Drept comparat. 

 Subdomeniu Genetica judiciara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Locul faptei si elemente de genetica judiciara 58% 

 Subdomeniu Lingvistica criminalistica 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Identificarea autorului unui e mail/sms dupa continut 58% 

 Subdomeniu Psihologie judiciara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Notiuni de psihologie judiciara 58% 
 - Problematica psihologica a privarii de libertate si a recuperarii sociale a infractorului 58% 

 Domeniu: Drept administrativ 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Suspendarea executării actului administrativ 58% 
 - Procedura de executare 58% 
 - Comunicarea informaţiilor de interes public 58% 
 - Drept comunitar - Taxa auto 58% 
 - Aprobarea tacită 58% 
 - Termenele procedurale 58% 
 - Soluţiile pe care le poate da instanţa de contencios administrativ şi specificul procedurii 58% 
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  de executare a hotărârilor pronunţate în materia Legii nr.554/2004. 

 - Procedura executării în materia contenciosului administrativ 58% 
 - Calitatea procesuală în cauzele având ca obiect plângere contravenţională 58% 
 - Legea nr.554/2004-suspendarea  actului administrativ 58% 
 - Refuzul de comunicare a informaţiilor de interes public. 58% 
 - Natura juridică a procesului-verbal de contravenţie  58% 
 - Participarea procurorului la judecarea cauzelor de contencios administrativ 54% 
 - Sisteme de promovare. Certificate verzi. Acreditarea operatorilor economici. 54% 
 - Garantiile unui proces echitabil in exercitarea recursului in contencios administrativ in  54% 
 NCPC 

 - Procedura prealabila in cazul contractelor administrative in NCPC 54% 
 - Decizia Camerei de Conturi privitoare la drepturile salariale ale functionarilor publici si 54% 
  personalului contractual din institutiile publice 

 - Aplicarea NCPC in contencios administrativ 54% 

 - Autorizarea construcţiilor. Acţiune în anularea autorizaţiei de construire. Suspendarea  50% 
 autorizaţiei de construire. 

 - Răspunderea contravenţională pentru fapte prevăzute prin acte ale administraţiei publice  38% 
 locale 

 - Contestarea actelor administrative având la bază informaţii clasificate 38% 
 - Introducerea în cauză a altor persoane în procedura contenciosului administrativ.  38% 
 Dispoziţii ale L. nr. 554/2004 şi ale noului Cod de procedură civilă 

 - Realizarea unor activităţi de formare interdiciplinare care să abordeze teme comune mai  31% 
 multor specializări cum ar fi: 
 - probleme privind salarizarea personalului contractual din instituţiile publice şi a  
 funcţionarilor public; 
 - probleme comune regleme 

 - Abordarea exceptiei de nelegalitate din perspectiva modificarilor aduse Legii nr.  15% 
 554/2004 din Legea nr. 76/2012 

 Subdomeniu Achizitii publice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - O.U.G. nr. 34/2006 – competenţa de soluţionare a contestaţiilor şi procedura  15% 
 aplicabilă; situaţia contractelor de achiziţie publică cu valoare mai mică decât cea  
 stabilită de art. 19 în care este inaplicabilă procedura reglementată de acest act normativ 

 Subdomeniu capacitate administrativă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - capacitatea admisnitrativă şi capacitatea civilă 4% 

 Subdomeniu Decizii ANRP 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea legii nr. 165/2013 4% 
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 Subdomeniu Domeniul general drept administrativ 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Stabilirea calităţii procesuale a unităţii administrativ teritoriale în litigiile de  58% 
 contencios administrativ. 

 - Admisibilitatea sesizării instanţei de contencios administrativ cu excepţia de  58% 
 nelegalitate a unui act administrativ normativ. 

 - Antrepozitul fiscal 58% 
 - Litigii privind functionarii publici. Legalitatea reducerilor salariale de 25%. 58% 
 - Aspecte privind înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea  58% 
 unei activităţi în folosul comunităţii. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind domeniul public şi domeniul privat al unităţilor  58% 
 administrativ teritoriale 

 - Procedura prealabilă. Efectuarea procedurii prealabile, condiţia admisibilităţii acţiuni în  58% 
 contencios administrativ. 

 - Procedura executării în materia contenciosului administrativ. 58% 
 - Dreptul la cariera si raspunderea functionarului public. 58% 
 - Stabilirea calităţii procesuale pasive a părţilor într un litigiu având ca obiect drepturi  58% 
 salariale solicitate de un funcţionar public. 

 - Administrarea probatoriului în materia plângerilor contravenţionale. Sarcina probei în  58% 
 domeniul răspunderii contravenţionale. Rolul activ al instanţei. Limite. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a  58% 
 Guvernului nr. 194/2002.Implicaţii din perspectiva jurisprudenţei C.E.D.O. privind art.  
 6 şi art. 8 din Convenţie 

 - Procedura prealabila. 58% 
 - Recrutarea si incadarea functionarilor publici. 58% 
 - Litigiile privind achiziţiile publice. 58% 
 - Aspecte procesuale din legea contenciosului administrativ, astfel cum a fost modificată  58% 
 prin Legea nr. 262/2007 

 - Procedura contravenţională judiciară în lumina jurisprudenţei CEDO 58% 
 - Procedura executării în materia contenciosului administrativ 58% 
 - Infracţiuni comise în administraţia publică locală 58% 
 - Materia sancţiunilor contravenţionale. Prezumţia de nevinovăţie în domeniul  58% 
 contravenţional 

 - Răspunderea contravenţională a administratorilor 58% 
 - Proceduri de suspendare a executării reglementate de OUG 92/2003 şi Legea 554/2004  58% 
 Condiţii. 

 - Instituţia Consiliului local in dreptul administrativ 58% 
 - Categoria actelor administrative supuse controlului judecătoresc. Calitatea procesuală a  58% 
 părţilor. Procedura prealabilă. Hotărârile judecătoreşti şi efectele juridice 

 - Comunicarea informaţiilor de interes public. Limitele accesului la informaţie în Legea  58% 
 nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate 

 - Consideraţii cu privire la răspunderea contravenţională a sucursalei din perspectiva art.3 58% 
  alin.2 şi art.6 din OG 2/2001. 

 - Raport de serviciu şi raport de muncă. Argumente care justifică stabilirea diferită a  58% 
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 sediului materiei privind rezolvarea incidentelor apărute în derularea raportului de  
 serviciu şi a raportului de muncă. 

 - Punerea în executare a unui act administrativ. 58% 
 - Achiziţiile publice în administraţia publică locală 58% 
 - Actele si raspunderea Consiliului Local. 58% 

 - Acţiunea în regres promovată în temeiul art.26 din Legea nr. 554/2004. Teorie şi  58% 
 practică judiciară 

 - Obligarea autoritatii la inmatricularea autoturismului fara achitarea taxei de poluare. 58% 
 - Funcţionar public. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cercetarea disciplinară. 58% 
 - Executorialitatea hotararilor pronuntate de instantele de contencios administrativ. 58% 
 - Suspendarea actelor administrative. Examen de practică judiciară 58% 
 - Funcţionarul public. Definiţie. Categoriile de funcţionari publici. 58% 
 - Funcţionarul public. Procedura recuperării pagubei produse patrimoniului autorităţii  58% 
 sau instituţiei publice. Înaintarea raporturilor de serviciu anterior constatării pagubelor. 

 - Obligativitatea depunerii cauţiunii în litigiile derulate conform O.G.nr.92/2003 58% 
 - Consecinţele formulării plângerii împotriva procesului verbal de contravenţie cu  58% 
 depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001 

 - Contestatia la executare silita in materie fiscala. 58% 
 - Taxa specială de primă înmatriculare în raport cu reglementările OUG nr.50/2008.  58% 
 Cerere de restituire. Consecinţe 

 - Operatiuni tehnico materiale. Diferentierea de actul juridic. 58% 
 - Garanţiile unui proces echitabil – prezumţia de nevinovăţie şi sarcina probei în cadrul  58% 
 plângerii la proces verbal (prin prisma şi a hotărârii Anghel vs. României). Participanţii  
 la proces particularităţile incidente în materie deduse din prevederil 

 - Aprobarea tacită 58% 
 - Reglementări din legi speciale în materia contenciosului administrativ 58% 
 - Competenţa instanţelor de contencios administrativ în litigiile izvorâte din raporturile  58% 
 de muncă ale funcţionarilor publici privind stabilirea drepturilor salariale prin raportare la 
  dispoziţii legale care nu sunt incidente acestei categorii de salariaţi 

 - Reglementări din legi speciale în materia contenciosului administrativ 58% 
 - Sisteme de contencios administrativ. 58% 
 - Executarea clienţilor bugetari. 58% 
 - Litigii privind achiziţiile publice 58% 
 - Actul administrativ. Obiectul acţiunii în contencios administrativ 58% 
 - Litigii privind taxa de poluare. Acordsarea dobanzii. 58% 
 - Caracterul penal al faptelor contravenţionale prevăzute în Dreptul comercial din  58% 
 perspectiva art. 6 CEDO şi prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului verbal de  
 contravenţie raportat la dispoziţiile art.1171 C.civ. 

 - Natura juridică a procesului verbal de contravenţie 58% 
 - Achizitii publice, procedura de contestare. 58% 
 - Aplicarea sancţiunii contravenţionale Subiect activ în cazul contractelor de leasing  58% 
 furnizor/utilizator 

 - Procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice 58% 
 - Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie 58% 
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 - Competenţa materială de soluţionare a litigiilor dintre operator şi utilizator, având ca  58% 
 obiect pretenţii rezultate din contractele de prestări servicii încheiate sub imperiul  
 dispoziţiilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publi 

 - Incidenta cailor extraordinare de atac de drept comun in materia contenciosului  58% 
 administrativ. 

 - Persoana fizică subiect activ al contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. 1 lit.c şi l din  58% 
 c.pr.fiscală prin prisma modificărilor legislative intervenite după pronunţarea Deciziei nr.  
 61/2007 a Î.C.C.J. 

 - Aspecte privind înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea  58% 
 unei activităţi în folosul comunităţii. 

 - Incidenţa căilor extraordinare de atac de drept comun în materia contenciosului  58% 
 administrativ. 

 - Competenţa instanţelor de contencios administrativ în litigiile izvorâte din raporturile  58% 
 de muncă ale funcţionarilor publici privind stabilirea drepturilor salariale prin raportare la 
  dispoziţiile legale care nu sunt incidente acestei categorii de salaria 

 - Reglementări din legi speciale în materia contenciosului administrativ. 58% 
 - Garanţiile unui proces echitabil – prezumţia de nevinovăţie şi sarcina probei în cadrul  58% 
 plângerii la proces verbal (prin prisma hotărârii Anghel vs.România).  

 - Proceduri de suspendare a executării reglementate de OUG 92/2003 şi Legea 554/2004. 58% 
  Condiţii. 

 - Punerea în executare a unui act administrativ. 58% 
 - Contestaţia la executare silită în materie fiscală. 58% 
 - Procedura prealabilă. Efectuarea procedurii prealabile, condiţia admisibilităţii acţiunii în 58% 
  contencios administrativ. 

 - Calitatea contravenţională în cazul neplaţii tarifului de utilizare a drumurilor publice  58% 
 (societate de leasing/utilizator). 

 - Competenţa materială în soluţionarea litigiilor privind personalul silvic 54% 
 - Art.119 OUG nr.195/2002 Citarea părţilor implicate în producerea accidentului de  54% 
 circulaţie 

 - Calitatea procesuală în cauzele de contencios administrativ 54% 
 - Participarea procurorului la judecarea cauzelor de contencios administrativ 54% 
 - Consideraţii cu privire la răspunderea contravenţională a sucursalei din perspectiva art.3 54% 
  alin.2 şi art.6 din OG 2/2001 

 Subdomeniu Drept administrativ 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Controlul judecătoresc efectuat pe calea excepţiei de nelegalitate privind un act  58% 
 administrative unilateral emis de autorităţile publice privind bunuri din domeniul public 
  al unităţii administrative teritoriale. Calificarea actului administrative ca fiind 

 - Categoria actelor administrative supuse controlului judecătoresc                  58% 
 - Aspecte privind inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii la prestarea  4% 
 unei activitati in folosul comunitatii. 

 Subdomeniu Impozite si taxe 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Legea nr.84/2002 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale  58% 
 personalului platit din fonduri publice - implicatii practice. 

 - TVA in cazul tranzactiilor imobiliare 58% 

 Subdomeniu Lege 448/2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - aplicarea legii nr. 448/2006 şi HG 430/2008, competenta efectuarii expertizelor in  4% 
 cadrul contestatiilor formulate împotriva deciziilor emise de Comisia superioara 

 Subdomeniu litigii Curtea de Conturi 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - calitate procesuală pasivă in cazul contestatiilor împotriva incheierilor comisiei de  4% 
 solutionare a contestatiilor (Camera/Curtea de Conturi, probaţiune. 

 Subdomeniu Refugiati 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Principii şi garanţii procedurale, drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil, aspecte  15% 
 de procedură privind  soluţionarea plângerilor împotriva hotărârii de soluţionare a cererii  
 de azil, etc. 

 Domeniu: Drept civil 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Suntem de acord cu temele propuse de Institutul Naţional al Magistraturii pentru  65% 
 Programul de pregătire continuă centralizat pentru anul 2013. Nu avem propuneri de  
 teme pentru domeniul afişat. 

 - Noul Cod civil 62% 
 - Competenţa instanţelor prevăzută de Noul Cod civil  62% 
 - Raportul donaţiilor  62% 
 - Instituţii juridice noi în Noul Cod Civil(fiducia, teoria impreviziunii, etc.) 62% 
 - - tutela, curatela şi punerea sub interdicţie - încredinţarea minorilor după divorţul  62% 
 părinţilor pronunţat anterior intrarii in vigoare a NCC 

 - aplicarea în timp a Codului civil 2009-2011 aspecte generale, noţiuni şi exemple  62% 
 privind sintagma folosită de NCC "situatie juridica" 

 - instanţa de tutela 62% 
 - Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane decât părinţii şi stabilirea  62% 
 locuinţei minorului la alte persoane decât  părinţii pentru motive temeinice 

 - Regimurile matrimoniale şi prestaţia compensatorie 62% 
 - Cooperarea internationala in materie civila  62% 
 - Procedura inscrierii dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii in Noul cod de  62% 
 procedura civila 
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 - Teoria impreviziunii 62% 
 - Protecţia persoanei fizice şi ocrotirea persoanei puse sub interdicţie. 62% 
 - Contractele 62% 
 - Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar 62% 
 - Drepturile reale în lumina dispiziţiilor Noului Cod Civil. Dispoziţii tranzitorii 62% 
 - Aplicarea noilotr actiuni in materia cartii funciare 62% 
 - Atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei după intrarea în vigoare a  62% 
 Legii 60/2012 

 - Regimul matrimonial şi prestaţia compensatorie. 62% 
 - Contractele. 62% 
 - Contestaţia la executare. Contestaţia la titlu. Procedura validării popririi în actual Cod  62% 
 de procedură civilă. 

 - Ocrotirea persoanei fizice. Aspecte de drept material şi procedural. 62% 
 - Ipoteca. Executarea ipotecii în Noul Cod civil. 62% 
 - Noul Cod de Procedură Civilă - Executarea silită imobiliară - limitare opţiuni creditori  62% 
 - art. 812 alin.(5) Cod Procedura Civilă 

 - Proceduri speciale instituite de Noul Cod de Procedură Civilă (art. 1002 - art. 1063) 62% 
 - Ipoteca 62% 
 - Contractul de împrumut 62% 
 - Drepturile şi obligaţiile patrimoniale  ale  soţilor potrivit Noului Cod civil 62% 
 - Liberalităţile reglementate potrivit Noului Cod civil. 62% 
 - Contestaţia la executare. contestaţia la titlu. Procedura validării popririi în actualul Cod 62% 
  de Procedură Civilă. 

 - Cartea funciară în Noul Cod civil 62% 
 - Administrarea bunurilor altuia. 62% 
 - Tutela, curatela şi punerea sub interdicţie – încredinţarea minorilor după divorţul  62% 
 părinţilor pronunţat anterior intrării în vigoare a NCPC. 

 - Hotararea care tine loc de act de vanyare-cumparare in lumina dispozitiilor noului Cod  62% 
 civil. 

 - Aplicarea in timp a dispozitiilor noului Cod civil si noului Cod de procedura civila,  62% 
 aplicarea dispozitiilor tranzitorii 

 - Hotărârea care ţine loc de act de vânzare-cumpărare în lumina dispoziţiilor Noului Cod  62% 
 civil. 

 - Regimurile patrimoniale în noul Cod civil.Regimul separaţiei de bunuri. 62% 
 - Aplicarea în timp a dispoziţiilor Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă,  62% 
 aplicarea dispoziţiilor tranzitorii. 

 - Medierea ca procedură obligatorie în noile modificări legislative. 62% 
 - Contracte 62% 
 - Administrarea bunurilor altuia 62% 
 - Contractul 62% 
 - Efectele contractului 62% 
 - Partaj succesoral în Noul Cod Civil. Masa succesorală. Calitatea de moştenitor. 62% 
 - Litigiile între profesionişti potrivit dispoziţiilor Noului Cod Civil. 62% 
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 - Moduri de dobândire adreptului de proprietate. Imobil construit fără autorizaţie. 62% 
 - Adopţia 62% 
 - Codul civil-persoana  juridică,  proprietatea privată,  proprietatea  publică, contractele,  62% 
 buna credinţă,  capacitatea  civilă,  gajul, ipoteca; 

 - Viciile de consimţământ în Noul Cod Civil. 62% 
 - Exercitarea autorităţii părinteşti 62% 
 - Aplicarea noilor acţiuni în materia cărţii funciare. 62% 
 - Drept comunitar. 62% 
 - Contracte  încheiate între  profesionişti  potrivit  Noului Cod   civil 62% 
 - Noile coduri. 62% 
 - Nulitatea contractului 62% 
 - Cooperare internaţională în materie civilă. 62% 
 - Procedura înscrierii dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii în Noul Cod de  62% 
 procedură civilă. 

 - Procedura civilă 62% 
 - Regimul juridic al comunită?ii de bunuri în noul cod civil 62% 
 - Privilegiile ?i garan?iile reale 62% 
 - Regimurile matrimoniale 62% 
 - Liberalitatile reglementate potrivit noului cod civil. 62% 
 - Formarea contractului 62% 
 - Administrarea bunurilor altuia 62% 
 - Executarea silită a obliga?iilor 62% 

 - Dispoziţii ale Noului Cod civil şi a legii de punere în aplicare a acestuia, referitoare la:  58% 
 Succesiuni; Uzucapiuni; Contracte; Dreptul de proprietate; Carte funciară. 

 -  58% 
 -  58% 
 - Impactul intrării în vigoare a Noului Cod civil asupra Legii nr. 10/2001, în cazul  58% 
 acţiunilor în revendicare promovate după 01.10.2011 

 - Procedura regularizării cererii de chemare în judecată - instrument în soluţionarea cauzei 58% 
  intr-un timp optim şi previzibil 

 - Procese funciare 58% 
 - Caile de atac potrivit Noului Cod de procedură civilă 58% 
 - Inciden?a dispozi?iilor art. 1049-1052 din noul Cod de procedură civilă asupra  54% 
 posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă  
 valorificate în procedura de constatare pe cale judecătorească a dobândirii dreptului de pro 

 - Incidenta dispozitiilor art.1049-1052 din noul Cod de procedura civila asupra  54% 
 posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila  
 valorificate in procedura de constatare pe cale judecatoreasca a dobandirii dreptului de prop 

 - Procese funciare 38% 
 - Procedura înscrierii dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii în NCPC 38% 
 - Limitele juridice ale dreptului de proprietate din Noul Cod civil în raport cu servituţile 38% 
  naturale şi legale reglementate în Codul civil 
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 - Limitele  controlului   instanţelor de judecată  asupra  clauzelor 38% 
 considerate abuzive de către consumatori 

 - Nulitatea actului juridic civil. Efecte 38% 
 - Comercialitatea în lumina dispoziţiilor noului Cod civil 38% 
 - Reguli specifice aplicabile obligaţiilor dintre profesionişti, potrivit 38% 
 noului Cod civil 

 - Aplicarea noilor acţiuni în materia cărţii funciare 38% 
 - Aplicarea in timp a legii civile - Noul Cod civil 38% 
 - Cooperare judiciara internationala in materie civila 38% 
 - Prescripţia extinctivă în Noul Cod civil 38% 
 - Judecata în prima instanţă. Procedura în căile de atac potrivit NCPC. Dispoziţii  38% 
 tranzitorii 

 - Noul Cod de procedură civilă-Calea de atac în ordonanţele de plată a căror soluţii nu se 38% 
  încadrează în art.1020-1021 

 - Noul Cod de procedură civilă-Necompetenţa materială în cererile de valoare redusă 38% 
 - Noul Cod de procedură civilă-Executarea silită - aspecte practice 38% 
 - Noul Cod de procedură civilă-Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor privind judecata în  38% 
 prima instanţă  

 - Medierea 38% 
 - Competenţa instanţelor-prevederi NCPC 38% 
 - Regimul matrimonial ]n noul cod civil 38% 
 - Despre mostenire şi liberalităţi. 35% 
 Stabilirea şi acordarea de daune morale. 
 Executarea silită. 

 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind noile coduri, practică neunitară 31% 
 - Realizarea unor activităţi de formare interdiciplinare care să abordeze teme comune mai  31% 
 multor specializări cum ar fi: 
 - aplicarea normelor privind răspunderea delictuală în cauzele civile şi în cauzele penale. 

 - Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii în aplicarea Noului Cod Civil 27% 
 - Prevalenţa disp. art. 200 şi urm. din NCPC în raport cu disp. art. 31-35 din OG nr.  19% 
 2/2001 

 - Acţiuni civile întemeiate pe art. 504 Cod procedură penală, analiză comparativă a  19% 
 satisfacţiei echitabile stabilite de CEDO şi de instanţele române. 

 - Ajutor public judiciar OUG.nr.80/2013 12% 

 Subdomeniu  Despre obligaţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Riscurile în contracte în Noul Cod Civil  Punerea în întârziere a debitorului în Noul  62% 
 Cod Civil   

 Subdomeniu - Actele de procedură 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Actele de procedură 62% 
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 Subdomeniu - Acţiunea oblică.  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noţiune. Efectele admiterii acţiunii oblice. 62% 

 Subdomeniu - Acţiunea revocatorie.  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noţiune. Condiţii privitoare la creanţă. Termen de prescripţie. Efectele admiterii  62% 
 acţiunii. 

 Subdomeniu - Căile extraordinare de atac 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea 62% 

 Subdomeniu - Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale.  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  Ordinea executării obligaţiilor. Excepţia de neexecutare. Imposibilitatea de executare. 62% 

 Subdomeniu - Competenţa instanţelor judecătoreşti 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei. 62% 

 Subdomeniu - Dizolvarea persoanei juridice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dizolvarea persoanelor juridice de drept public. Opoziţii. Lichidarea. Destinaţia  62% 
 bunurilor rămase după lichidare. Desfiinţarea unor persoane juridice. Data încetării  
 personalităţii juridice. 

 Subdomeniu - Încetarea persoanei juridice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Modurile de încetare. 62% 

 Subdomeniu - Judecata în primă instanţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecata în primă instanţă 62% 

 Subdomeniu - Nulitatea persoanei juridice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cauzele de nulitate. Aspectele speciale privind regimul nulităţii. Efectele nulităţii.  62% 
 Regimul actelor juridice încheiate cu terţii. 

158 



 Subdomeniu - Punerea în întârziere a creditorului 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cauze. Efecte. 62% 

 Subdomeniu - Punerea în întârziere a debitorului.  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Moduri. Punerea în întârziere de către creditor. Întârzierea de drept în executarea  62% 
 obligaţiei. Oferta de executare. Efectele întârzierii debitorului. Cazul obligaţiilor solidare. 

 Subdomeniu - Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cesiunea de creanţă. Cesiunea de creanţă în general. Noţiune. Transferul drepturilor.  62% 
 Creanţe care nu pot fi cedate. Clauza de inalienabilitate. Cesiunea parţială. Creanţe  
 viitoare. Forma cesiunii. Predarea înscrisului constatator al creanţei. Efectele ce 

 Subdomeniu Accesiunea 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Accesiunea imobiliara artificiala 4% 

 Subdomeniu Acte juridice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Nulitate acte juridice 62% 
 - Nulitatea actelor juridice. 62% 
 - Nulitate acte juridice.  62% 

 Subdomeniu Apelul 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Apelul 62% 

 Subdomeniu Asigurari sociale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Asigurari sociale Legea 263/2010 62% 
 - Stabilirea si plata pensiilor. Termenul de emitere a deciziilor de pensionale (inclusiv a  62% 
 deciziilor de recalculare, modificare a drepturilor de pensie, de reluare in plata a pensiei,  
 etc.). Posibilitatea acordarii de daune in cazul depasirii termenului l 

 - Stagiu de cotizare. Perioade de vechime in munca realizate in grupele I si a IIa de  62% 
 munca. Valorificarea adeverintelor care atesta aceasta incadrare in munca. Intinderea  
 dreptului Casei de Pensii de a cenzura adeverintele emise de angajatori cu privire la 

 Subdomeniu Asigurări sociale  
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  Jurisdicţia asigurărilor sociale. 15% 

 Subdomeniu Aspecte privind sarcina probei în plângerile contravenţionale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Subdomeniu Bunuri 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Despre bunuri.Titlul I V. Bunurile şi drepturile reale în general. Proprietatea privată.  62% 
 Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Fiducia.Administrarea bunurilor  
 altuia 

 - Despre bunuri. Titlul VI VIII. Proprietatea publică. Cartea funciară. Posesia. 62% 
 - Despre bunuri. Titlul VI VIII. Proprietatea publică. Cartea funciară. Posesia. 62% 
 - Despre bunuri. Titlul I V. bunurile şi drepturile reale în general. Proprietatea 62% 
 - -  Despre bunuri. Titlul I V. bunurile şi drepturile reale în general. Proprietatea privată. 62% 
  Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată.  Fiducia.   Administrarea bunurilor  
 altuia. 

 Subdomeniu Capacitatea civila a persoanei fizice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Declararea judecatoreasca a mortii conform Noului Cod Civil 62% 

 Subdomeniu Capacitatea civilă a persoanei fizice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Declararea judecătorească a morţii conform Noului Cod Civil  62% 
 - Declararea judecătorească a morţii conform Noului Cod civil. 62% 

 Subdomeniu Carte funciara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Actiuni in materie de carte funciara in reglementarea noul cod civil 4% 

 Subdomeniu Cartea Funciară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Înscrierea drepturilor tabulare. Acţiunea în prestaţie tabulară 62% 
 - Rectificarea încheierilor de carte funciară 62% 

 Subdomeniu Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la  
 purtător 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noţiune şi feluri. Modalităţi de transmitere. Mijloace de apărare. Plata creanţei. Punerea 62% 
  în circulaţie fără voia emitentului. Acţiunea deţinătorului deposedat în mod nelegitim. 

 Subdomeniu Civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cambia, biletul la ordin şi cecul 62% 
 - Transmisiunea şi transpunerea obligaţiilor 62% 
 - Răspunderea civilă. 62% 
 - Fidejusiunea în Noul Cod civil. 62% 
 - Cambia, biletul la ordin şi cecul. 62% 
 - Modalităţile obligaţiilor. 62% 
 - Modalităţile obligaţiilor 62% 
 - Ipoteca. Executarea ipotecii în Noul Cod civil. 62% 
 - Transmisiunea şi transpunerea obligaţiilor.  62% 
 - Răspunderea civilă 62% 
 - Ipoteca. Executarea ipotecii în Noul Cod civil 62% 
 - Fidejusiunea în Noul Cod civil 62% 
 - Ocrotirea persoanei fizice. Aspecte de drept material şi procedural 62% 
 - Regimul juridic al nulităţii în Noul Cod Civil 15% 
 - Aplicarea legii civile în timp (uzucapiune, accesiune,contracte ,răspundere delictuală,  15% 
 prescripţie extinctivă )  

 - Prescripţia extinctivă în reglementarea Noului Cod Civil şi a Noului Cod de Procedură 15% 
  civilă  

 - Implicaţii practice ale  Legii  nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru  15% 
 finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în  
 mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

 Subdomeniu Cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Curatela; Interdictia; Perfectarea actelor de vanzare-cumparare incheiate dupa intrarea in  62% 
 vigoare a Noului Cod Civil 

 Subdomeniu Comercial 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noile dispozitii privitoare la raporturile juridice intre profesionisti. 62% 
 - Noile dispoziţii privitoare la raporturile juridice între profesionişti. 62% 

 Subdomeniu Contacte şi contracte speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Contractul – izvor de obligaţii. 62% 

 Subdomeniu Contaventii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contraventii in materia dreptului maediului şi dreptul consumatorilor. 4% 

 Subdomeniu contencios 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura de soluţionare a cererilor în contencios administrativ. Recursul administrativ. 62% 

 Subdomeniu Contracte 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Leziunea (între majori) în Noul Cod civil 62% 
 - Transferul proprietăţii şi a riscurilor în lumina Noului Cod civil 62% 
 - Contracte aleatorii 62% 
 - Formarea contractului 62% 
 - Pactul de opţiune şi promisiunea de a contracta 62% 
 - Contractul de vânzare cumpărare. Contractul de locaţiune. Contractul de Antrepriză.  62% 
 Contractul de societate. Contractul de mandat. Contractul de împrumut. 

 - Aspecte noi privind contractul de antrepriză 62% 
 - Contractul de vânzare. Înstrăinarea bunului altuia 62% 
 - Teoria impreviziunii 62% 
 - Contracte aleatorii. 62% 
 - Nulitatea contractului. 62% 
 - Viciile de consimţământ în Noul Cod civil. 62% 
 - Litigiile între profesionişti potrivit dispoziţiilor Noului Cod civil. 62% 

 - Partaj succesoral în Noul Cod civil. Masa succesorală. Calitatea de moştenitor. 62% 
 - Regimurile patrimoniale în Noul Cod civil. Regimul separaţiei de bunuri. 62% 
 - Moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Imobil construit fără autorizaţie. 62% 
 - - Contestaţia la executare. Contestaţia la titlu. Procedura validării popririi în actualul 
 62% 
 Cod de Procedură civilă. 

 - Efectele contractului. 62% 
 - Contracte încheiate între profesionişti potrivit Noului Cod civil. 62% 
 - Pactul de opţiune şi promisiunea de a contracta. 62% 
 - Formarea contractului. 62% 
 - Formarea contractului. 62% 
 - Contractul de vânzare – cumpărare. Contractul de locaţiune. Contractul de antrepriză.  62% 
 Contractul de societate. Contractul de mandat. Contractul de împrumut. 

 - Aspecte noi privind contractul de antrepriză. 62% 
 - Transferul proprietăţii şi riscurile în lumina Noului Cod civil. 62% 
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 - Leziunea (între majori) în Noul Cod civil. 62% 
 - dreptul de preemtiune si dreptul de preferinta 4% 
 - Contractele in noul cod civil 4% 

 Subdomeniu Contracte si contracte speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contractul de agentie 62% 
 - Contractul - izvor de obligatii 62% 
 - Contractul de cont curent 62% 
 - Donatia 62% 
 - Vanzarea mostenirei 62% 

 Subdomeniu Contracte şi contracte speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Donaţia 62% 
 - Contractul de cont curent. 62% 
 - Vânzarea moştenirii. 62% 
 - Contractul de întreţinere. 62% 
 - Contractul de agenţie 62% 

 Subdomeniu Contracte speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contractul de cont curent. 62% 
 - Contractul de intretinere 62% 
 - Vanzarea mostenirii. 62% 
 - Contractul de agentie. 62% 

 Subdomeniu Contractul în reglementarea Noului Cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noutăţi cu privire la cauza contractului;Obligaţia instanţei de a invoca din oficiu  62% 
 cauzele de nulitate absoluta - probleme practice; Efectele contractului, forţa obligatorie a  
 contrctului, excepţii. 

 - Noutăţi cu privire la cauza contractului; Obligaţia instanţei de a invoca din oficiu  62% 
 cauzele de nulitate absolută – probleme practice; Efectele contractului, forţa obligatorie a  
 contractului, excepţii. 

 Subdomeniu Contraventii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Calitatea de subiect contravenţional a societăţii de leasing/vânzătorului autovehiculului  62% 
 în cazul contravenţiilor constând în neplata tarifului de utilizare a drumurilor publice 

 - Individualizarea sanctiunilor principale şi complementare in contraventii prin prisma  4% 
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 jurisprudentei CEDO. 

 - Decizia nr.10/2013 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un recursin  4% 
 interesul legii-implicatii practice 

 - Contraventii prevazute in regulamente ale Uniniunii Europene:faptele ce vizeaza timpii  4% 
 de odihna ai conducatorilor auto, functionarea aparatelor tahograf, fapte ce vizeaza  
 conducerea de catre conducatorii auto profesionisti. 

 Subdomeniu Contravenţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regimul juridic al sancţiunii complementare a confiscării contravenţionale 62% 
 - Admisibilitatea repunerii în termen a contravenientului în cazul în care procesul verbal  62% 
 de contravenţie i s a comunicat defectuos (procesul verbal a fost depus în altă cutie  
 poştală) şi astfel a fost împiedicat să achite jumătate din minimul amen 

 - Excepţia prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale. Noţiunea de comunicare a  62% 
 procesului verbal de contravenţie de către organul constatator. 

 - Posibilitatea înlocuirii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi  62% 
 în folosul comunităţii în situaţia în care în actul normativ care reglementează răspunderea 
  contravenţională nu este prevăzută această din urmă sancţiune ca o altern 

 - Individualizarea sancţiunilor principale şi complementare în contravenţii prin prisma  62% 
 jurisprudenţei CEDO 

 - Calitatea procesuală pasivă a autorităţilor publice locale în plângerile contravenţionale 62% 
 - Contravenţii prevăzute în regulamente ale Uniunii Europene: faptele ce vizează timpii  62% 
 de odihnă ai conducătorilor auto, funcţionarea aparatelor tahograf, fapte ce vizează  
 conducerea de către conducătorii auto profesionişti sau regimul de portanţă a dru 

 - Valabilitatea proceselor verbale de contravenţie semnate electronic 62% 
 - Aspecte privind sarcina probei în plângerile contravenţionale. Incidenţa art. 6 CEDO şi  62% 
 „prezumţia de veridicitate a procesului verbal de constatare şi sancţionare a  
 contravenţiei”. Aplicarea garanţiilor din materie penală reglementate de art. 6 din CEDO. 

 - Cazurile de nulitate absolută a procesului verbal de contravenţie în interpretarea  62% 
 dispoziţiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001; existenţa altor cauze de nulitate absolută ale  
 procesului verbal de contravenţie 

 - Calitatea procesuală a societăţii de asigurare în plângeri contravenţionale având ca  62% 
 obiect contravenţii privind regimul circulaţiei 

 - Contravenţii în materia dreptului mediului şi dreptului consumatorilor 62% 
 - Posibilitatea instanţei de a reînlocui sancţiunea muncii în folosul comunităţii cu o nouă 50% 
  amendă 

 Subdomeniu Contreacte 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Teoria impreviziunii. 62% 

 Subdomeniu Deschiderea procedurii.  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noţiune. Feluri. Efectele deschiderii procedurii. 62% 
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 Subdomeniu Desfacerea casatoriei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copii lor minori. 62% 
 - Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti. 62% 

 Subdomeniu Despre bunuri 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Limitele juridice ale dreptului de proprietate 54% 
 - Posesia în lumina Noului Cod Civil 54% 

 Subdomeniu Despre familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regimurile matrimoniale. 62% 
 - Adopţia - Noul Cod civil 62% 
 - Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor. Convenţia matrimonială 62% 
 - Adopţia – Noul Cod civil. 62% 
 - Stabilirea locuintei minorului, la parintele care locuieste in strainatate 62% 
 - Autoritatea părintească – Noul Cod civil 62% 
 - Regimurile matrimoniale. 62% 
 - Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor. Convenţia matrimonială. 62% 
 - Stabilirea locuinţei minorului, la părintele care locuieşte în străinătate. 62% 
 - Autoritatea părintească - Noul Cod civil 58% 

 Subdomeniu Despre moştenire 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Moştenirea legală 54% 

 Subdomeniu Despre obligatii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Antecontractul conform Noului Cod Civil 62% 

 Subdomeniu Despre obligaţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Antecontractul conform Noului Cod Civil 62% 
 - Antecontractul conform Noului Cod civil. 62% 
 - Riscurile în contracte în Noul Cod civil. 62% 
 - Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 54% 

 Subdomeniu Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Uzufructul. Servituţile. 58% 
 - Uzufructul. Servituţile. 58% 

 Subdomeniu Dispoziţii de drept internaţional privat 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Autoritatea părintească. Protecţia copiilor - Noul Cod civil 62% 
 - Actul juridic - Noul Cod civil 62% 
 - Autoritatea părintească. Protecţia copiilor – Noul Cod civil. 62% 
 - Actul juridic – Noul Cod civil. 62% 

 Subdomeniu Dispoziţii generale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regimurile matrimoniale în reglementarea Noului Cod civil. 58% 

 Subdomeniu Domeniu general Drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Posibilitatea invocării din oficiu a excepţiei inadmisibilităţii în cazul neîndeplinirii  62% 
 procedurii prealabile prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, după modificarea art.  
 109 alin 2 din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 202/2010." 

 - Ipoteci legale reglementate de noul Cod civil. 62% 
 - Înscrisul autentic 62% 
 - Cartea funciară din perspectiva noului Cod civil 62% 
 - Acţiunea în revendicare imobiliară. 62% 
 - Instituţii juridice noi în noul Cod civil (fiducia, teoria impreviziunii, etc.) 62% 
 - Persoana juridica noile reglementari. 62% 
 - Coproprietatea devălmaşă 62% 
 - Discuţii privind aplicarea Legii nr.287/2009 şi a Legii nr.71/2011. 62% 
 - Codul Civil aspecte privind garantarea obligatiilor contractuale. 62% 
 - Coexistenţa măsurii încredinţării copilului cu măsura de protecţie specială aplicată pe  62% 
 Legea nr. 273/2004." 

 - Situatia contestatiilor la executare, in situatia contestarii executarii silitea unei creante  62% 
 fiscale (titlul de creanta este reprezentat de un act administrativ fiscal sau titlul de creanta  
 este reprezentat de declaratia de impunere a contestatorului) 

 - Accesiune.Uzucapiune. 62% 
 - Consecinţele modificării Codului civil asupra desfăşurării procesului penal 62% 
 - Dispoziţii ale Noului Cod civil referitoare la: Dreptul de proprietate.  62% 
 Fiducia;Obligaţiile;Răspunderea contractuală;Tutela şi curatela;Regimurile  
 matrimoniale;Dispoziţii tranzitorii şi de procedură; 

 - Competenţa instanţei privind curatela. 62% 
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 - Legea civilă. Cartea I. Despre persoane 62% 
 - Noul Cod Civil Legea nr. 71/2011 aplicarea legii civile; interpretarea si efectele legii  62% 
 civile 

 - Noul Cod Civil Legea nr. 71/2011 disp tranzitorii si de punere in aplicare a Codului  62% 
 Civil 

 - Noul Cod Civil Legea nr. 71/2011 dispozitii tranzitorii despre obligatii in Codul Civil 62% 
 - Noul Cod Civil Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr 287/2009  62% 
 privind codul Civil 

 - Noul Cod Civil Legea nr. 71/2011 prescriptia extinctiva noul Cod Civil 62% 
 - Pensia de întreţinere. Stabilirea pensiei de întreţinere în natură conform Noului Cod  62% 
 civil. Modalităţi. 

 - Natura de profesionist şi implicaţiile acesteia. 62% 
 - Prescripţia extinctivă reglementată de noul Cod civil 62% 
 - Raspunderea persoanei juridice si a organelor de conducere in Noul Cod Civil. 62% 
 - Raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre soţi potrivit noului Cod civil.  62% 
 Dispoziţii tranzitorii. 

 - Condiţiile instituirii custodiei comune. 62% 
 - Contractul de locaţiune, împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie. 62% 
 - Valoarea probatorie a certificatului de moştenitor 62% 
 - Aspecte practice în materia asigurărilor sociale după intrarea în vigoare a Legii nr.  62% 
 263/2010." 

 - Contractul de donaţie; cauze de revocare 62% 
 - Impactul Noului Cod Civil in materie de casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala  62% 
 de intretinere. 

 - Efectele deciziilor CCR. 62% 
 - Drepturile reale în lumina dispoziţiilor noului Cod civil. Dispoziţii tranzitorii. 58% 
 - Aspecte practice rezultate din interpretarea dispozitiilor art.23 din Ordinul  58% 
 nr.760/C/1999 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.146/1997  
 (scutiri ce privesc actiunile sau cererile ?i scuiri ce privesc anumite persoane). 

 Subdomeniu Domeniu general. Drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dispoziţii ale Noului Cod civil referitoare la: Dreptul de proprietate.          Fiducia;  62% 
 Obligaţiile; Răspunderea contractuală; Tutela şi curatela;        Regimurile matrimoniale; 
  Dispoziţii tranzitorii. 

 Subdomeniu Domeniu general.Drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Instituţii juridice noi în Noul Cod civil (fiducia, teoria impreviziunii, etc.). 62% 

 - Codul Civil aspecte privind garantarea obligaţiilor contractuale. 62% 
 - Răspunderea persoanei juridice şi a organelor de conducere în Noul Cod civil. 62% 
 - Contractul de donaţie; cauze de revocare. 62% 
 - Cartea funciară din perspectiva Noului Cod civil. 62% 
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 - Valoarea probatorie a certificatului de moştenitor. 62% 
 - Înscrisul autentic. 62% 
 - Noul Cod civil Legea nr.71/2011 aplicarea legii civile; interpretarea şi efectele legii  62% 
 civile. 

 - Legea civilă. Cartea I. Despre persoane. 62% 
 - Contractul de locaţiune, împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie. 62% 
 - Situaţia contestaţiilor la executare, în situaţia contestării executării silite a unei creanţe  62% 
 fiscale (titlul de creanţă este reprezentat de un act administrativ fiscal sau titlul de creanţă  
 este reprezentat de declaraţia de impunere a contestatorului). 

 - Efectele deciziilor CCR. 62% 
 - Noul Cod civil – Legea nr.71/2011 prescripţia extinctivă Noul Cod civil. 62% 
 - Condiţiile instituirii custodiei comune. 62% 
 - Coproprietatea devălmaşă. 62% 
 - Consecinţele modificării Codului civil asupra desfăşurării procesului penal. 62% 
 - Natura de profesionist şi implicaţiile acesteia. 62% 
 - Ipoteci legale reglementate de Noul Cod civil. 62% 
 - Drepturile reale în lumina dispoziţiilor Noului Cod civil. Dispoziţii tranzitorii. 62% 
 - Acţiunea în revendicare imobiliară. 62% 

 Subdomeniu Domeniul general 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Simulaţia în noul Cod civil. 54% 
 - Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor în noul Cod civil. Cesiunea creanţei  54% 
 garantate cu ipotecă. Valorificarea ipotecii de către cesionar. 

 - Aspecte privind reglementarea rezoluţiunii şi rezilierii în noul Cod civil. 54% 
 - Dreptul de proprietate publică în noul Cod civil. 54% 

 Subdomeniu Domeniul general Drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Uzucapiune. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândire în temeiul  62% 
 uzucapiunii  

 Subdomeniu drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Executarea silită. Executarea silită a obligaŢIILOR 62% 
 - Garanţii reale potrivit Noului Cod civil              Fond funciar.Calitatea procesuală  62% 
 activă a Comisiei Locale de fond funciar în cadrul unei acţiuni în constatarea nulităţii  
 absolute a titlului de proprietate şi în cadrul unei acţiuni având ca obiect m 

 - Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept. 62% 
 - Prescripţia extinctivă. Cauza de suspendare şi cauze de întrerupere. 62% 
 - Aspecte generale cu privire la bunuri. 62% 
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 Subdomeniu Drept procesual civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Proceduri speciale. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii 62% 
 - Procedura contencioasă potrivit Noului Cod de procedură civilă 62% 
 - Excepţiile procesuale în noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Căile de atac în lumina Noului Cod de procedură civilă 62% 
 - Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare. 62% 
 - Competenţa instanţelor judecătoreşti 62% 
 - Procedura în faţa primei instanţe 62% 
 - Contestaţia privind tergiversarea procesului 62% 
 - Contestaţia privind tergiversarea procesului. 62% 
 - Procedura în faţa primei instanţe. 62% 
 - Dispoziţii privind asigurarea unei practici unitare. 62% 
 - Proceduri speciale. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii. 62% 
 - Lamurirea dispozitiilor aparent contradictorii din cuprinsul OG 80/2013 privind taxele  62% 
 judiciare de timbru. 

 - Excepţiile procesuale în Noul Cod de procedură civilă. 62% 
 - Căile de atac în lumina Noului Cod de procedură civilă. 62% 
 - Competenţa instanţelor judecătoreşti. 62% 
 - Procedura contencioasă potrivit Noului Cod ce procedură civilă.  58% 

 Subdomeniu Drept societar 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dizolvarea si radierea societatilor din Registrul Comertului 12% 

 Subdomeniu Dreptul de autor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Proprietate intelectuală;Dreptul de autor şi drepturile cobexe;Reglementare internă şi  62% 
 europeană;Aplicaţii practice 

 Subdomeniu Dreptul de mostenire 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 62% 

 Subdomeniu Dreptul familiei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre soţi potrivit Noului Cod Civil.  62% 
 Dispoziţii tranzitorii 

 - Regimurile matrimoniale 62% 
 - Ac?iunile privind filia?iaReproducerea umana asistata medical cu ter? donator 4% 

169 



 Subdomeniu Dreptul familiei in Noul Cod Civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 62% 
 - Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti 62% 

 Subdomeniu Dreptul familiei în Noul Cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale între soţi. 62% 

 Subdomeniu Dreptul la mostenire 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Libertatile. Substitutiile fideicomisare. Libertatile reziduale. 62% 
 - Mosteirea legala. Reprezentare succesorala. Mostenitorii legali. 62% 

 Subdomeniu Dreptul profesionistilor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Curs general de contabilitate 62% 

 Subdomeniu Drepturi reale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Accesiunea imobiliara artificiala din perspectiva actualului Cod Civil. 62% 
 - Transmitarea dreptului de proprietate in cazul contractului de vanzare cumparare imobile 62% 

 - Uzucapiunea ca mod de dobandire a dreptului de propietate. 62% 
 - Clauza de inalienabilitate 62% 
 - Acţiunea în revendicare. Reglementări noi conform Noului Cod civil. Părţile. Proba  15% 
 dreptului de proprietate, efectele admiterii acţiunii în revendicare, etc. 
 Dreptul de superficie. Analiză comparativă. 
 Ipoteca mobiliară şi imobiliară potrivit noului Cod 

 Subdomeniu Excepţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Autoritatea de lucru judecat 62% 
 - Autoritatea de lucru judecat. 62% 

 Subdomeniu executare silita 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Delimitarea dintre opoziţia la executare şi contestaţia la executare. Aspecte practice. 62% 

 Subdomeniu Familia 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Exercitarea autoritatii parintesti 62% 

 Subdomeniu Fond funciar 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - modificarile aduse de Legea nr.165/2013 4% 
 - Procesul funciar 4% 

 Subdomeniu Închiderea procedurii. 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Închiderea procedurii. 62% 

 Subdomeniu Incredintare minor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea dispozitiilor art. 486 cod civil privind obligativitatea anchetei psihosociale in 4% 
  toate cazurile in care exista neintelegeri intre parinti privind exercitarea drepturilor  
 parintesti, atunci cind parintii incheie conventie in timpul judecatii sau 

 Subdomeniu Insolventa 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura insolvenţei: aspecte practice privind citarea părţilor; angajarea           62% 
 răspunderii organelor de conducere; reguli de procedură; perioada de observaţie şi  
 reorganizare din cadrul procedurii generale; privire comparativă între procedura lichid 

 - Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa din perspectiva proiectului Codului  12% 
 Insolventei. Executarea obligatiilor rezultind dintr-o promisiune bilaterala de vanzare in  
 care promitentul vanzator intra in procedura insolventei( art. 91  ind.1 din 

 Subdomeniu Insolvenţa 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura insolenţei: aspecte practice privind citarea părţilor; angajarea răspunderii  62% 
 organelor de conducere; reguli de procedură; perioada de observaţie şi de reorganizare din 
  cadrul procedurii generale; privire comparativă între procedura lichidării re 

 Subdomeniu Legea 10/2001 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Problema imobilelor restituite din patrimoniul unitaţilor privatizate -întinderea  62% 
 obligaţiei de despgubire din sarcina A.V.A.S    

 Subdomeniu lITIGII CU PRFESIONISTII 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Clauzele abuzive din contracte şi litigiile intre profesionisti. 4% 
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 Subdomeniu Litigii cu profesionistii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noul cod al insolventei 62% 
 - Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale.  62% 

 Subdomeniu Litigii cu profesioniştii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Clauzele abuzive din contracte şi litigiile între profesionişti  62% 
 - Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale 62% 
 - Clauzele abuzive din contracte şi litigiile între profesionişti. 62% 

 Subdomeniu Medierea  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Modalitatea de invocare a neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei de a participa la  50% 
 şedinţa de informare privind mnedierea . 

 Subdomeniu Minori şi familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor 62% 
 - Transmisiunea şi partajul moştenirii 62% 
 - Ocrotirea persoanei fizice. Tutela şi curatela în Noul Cod civil  62% 
 - Ordinul de protecţie conform Legii 217/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 62% 

 Subdomeniu Mostenire 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Mostenirea legala. Reprezentarea succesorala. Mostenitori legali. 62% 
 - Despre moştenire şi liberalităţi. Titlul I III. Dispoziţii referitoare la moştenire în  62% 
 general. Moştenirea legală. Liberalităţile; Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii. 

 - Conditiile generale ale dreptului de a mosteni. 62% 
 - Libertatile. Substitutiile fideicomisare: Libertati reziduale. 62% 
 - Donatia. 62% 

 Subdomeniu Moştenire şi liberalităţi 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Moştenirea vacantă în reglementările noului Cod Civil. 62% 
 - Moştenirea legală. Liberalităţi. Transmisiunea şi partajul moştenirii. 62% 
 - Moştenirea vacantă în reglementările noului Cod Civil 62% 

 Subdomeniu Noile Coduri 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Diferen?e între tutelă ?i curatelă 58% 
 - Diferente intre tutela si curatela 54% 

 - Paralelă între Autoritatea părintească ?i stabilire locuin?ă minor ?i încredin?are minor 54% 
 - selectarea la aceste cursuri si a magistratilor procurori, in special la cursuri de  19% 
 raspundere civila delictuala, institutii legate de justitia pentru minori si familie 

 Subdomeniu Noul Cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Raspunderea civila delictuala in Noul Cod Civil 62% 
 - Regimul nulităţii. Restituirea prestaţiilor în cazul contractelor cu executare succesivă. 62% 
 - Clauze considerate "nescrise" si "clauze care nu produc niciun efect", în viziunea noului 62% 
  cod.  

 - Denunţarea unilaterală. Corelaţia cu condiţia susăensivă pur potestativă şi cu arvuna  62% 
 penalizatoare. 

 - modificările Noului Cod Civil 62% 
 - Reglementarea obligaţiei de întreţinere 62% 
 - Efectele juridice ale partajului potrivit Noului Cod civil. Scopul caracterului declarativ  62% 
 al partajului raportat la circuitul civil. 

 - Nedemnitatea 62% 
 - Decăderea ca sancţiune în Noul Cod civil. 62% 
 - Despre familie. Instituţia de drept a logodnei, prevăzută de art. 266. Diferenţa între  62% 
 logodna şi concubinaj. 

 - Patrimoniul în Noul Cod Civil. Fiducia şi administrarea bunurilor altuia. 62% 
 - Instituţia concubinajului. Natura juridică a bunurilor dobândite în timpul  62% 
 - Novaţia în reglementările Noului Cod civil 62% 
 - Acţiunea în revendicare 62% 
 - Contractul de antrepriza Contractul de asigurare Contractul de societate Contractul de  62% 
 vanzare-cumparare 

 - Teoria impreviziunii in Noul Cod Civil 62% 
 - Nulitatea actului juridic 62% 
 - Raspunderea civila contractuala 62% 
 - Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice 62% 
 - Dispoziţiile cu caracter de noutate ale noului Cod de procedură civilă şi ale noului Cod 62% 
  civil. 

 - Instituţiile de drept civil ce au suferit modificări majore după intrarea în vigoare a  62% 
 noului Cod civil. 

 - Competenţa instanţelor prevăzută de Noul Cod civil 62% 
 - Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor si in materia arendarii, potrivit  62% 
 noului cod civil 

 - Cesiunea de creanta, potrivit reglementarilor noului cod civil 62% 

 - Cartea funciară în Noul Cod civil. 62% 
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 - Aplicarea legii civile in timp 62% 
 - Prescriptie extinctiva; Contracte; Succesiuni 62% 
 - Drepturile reale în lumina dispoziţiilor Noului Cod civil. Dispoziţii tranzitorii. 62% 
 - Instituţii juridice noi în Noul Cod civil (fiducia, teoria impreviziunii, etc.) 62% 
 - Aplicarea legii civile în timp 62% 
 - Acţiunea în revendicare 62% 
 - Elemente de noutate privind garantiile reale 62% 
 - Aplicarea legii civile în timp. 62% 
 - Acţiune în revendicare imobiliară în reglementarea Noului Cod civil. 62% 
 - Cesiunea de creanţă, potrivit reglementărilor Noului Cod civil. 62% 
 - Elementele de noutate privind garanţiile reale. 62% 
 - Contractul de antrepriză. Contractul de asigurare. Contractul de societate. Contractul de 62% 
  vânzare-cumpărare. 

 - Fiducia 62% 
 - Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate în reglementarea Noului  62% 
 Cod civil.      

 - Nulitatea actului juridic în accepţiunea Noului Cod civil. 62% 
 - Teoria impreviziunii în Noul Cod civil. 62% 
 - Răspunderea civilă contractuală. 62% 
 - Prescriptia extinctiva in reglementarea Noului Cod Civil 62% 
 - Cindiţiile generale ale dreptului de a moşteni 62% 
 - Clauza de inalienabilitate 62% 
 - Actiunea in revendicare imobiliara in reglementarea Noului Cod Civil 62% 
 - Acţiunea în revendicare. 62% 
 - Decăderea ca sancţiune în Noul Cod civil. 62% 
 - Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata in reglementarea  62% 
 Noului Cod Civil 

 - Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. 62% 
 - Nedemnitatea succesorala in Vechiul si Noul Cod Civil 62% 
 - Nulitatea actului juridic in acceptiunea Noului Cod Civil 62% 
 - Prescripţia extinctivă. Contracte. Succesiuni. 62% 
 - Răspunderea civilă delictuală în Noul cod civil. 62% 
 - Transmiterea dreptului de proprietate în cazul contractului de vânzare-cumparare imobile 62% 

 - Patrimoniul în Noul Cod civil. Fiducia şi administrarea bunurilor altuia. 62% 

 - Clauzele considerate „nescrise” şi clauzele care nu produc nici un efect, în viziunea  62% 
 Noului Cod civil.   

 - Denunţarea unilaterală. Corelaţia cu condiţia suspensivă pur potestativă şi 62% 
 cu arvuna penalizatoare.  

 - Fiducia 58% 
 - Desfacerea casatoriei-lichidare regim matrimonial 4% 
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 Subdomeniu Noul cod de procedura civila 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte controversate(competente,participare terţi la judecată, exceptiile procesuale) 4% 
 - Execuatrea silita în lumina Noului cod de procedura civila. 4% 
 - Interpretarea şi aplicare dreptului consumatorului- cazul particularal clauzelor abuzive 4% 

 Subdomeniu Noul Cod de procedură civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedurile de citare şi comunicare: Judecata în primă instanţă. Căi de atac. 62% 
 - Managementul de caz conform Noului Cod de procedură civilă, responsabilităţile  62% 
 judecătorului 

 - Procedura în apel 62% 
 - Competenţa de judecată în primă instanţă 62% 
 - Procedura în apel. 62% 
 - Competenţa de judecată în primă instanţă. 62% 
 - Caracterul devolutiv al recursului promovat în baza art.304 ind.1 C. proc.civ. Limitele  62% 
 devoluţiiunii. 

 - Procedurile de citare ?i comunicare; Judecata în primă instan?ă; Căile de atac 62% 
 - Momentul si modul de soluţionare a excepţiei de litispendenţă sau conexitate invocate  54% 
 în procedura de regularizare. 

 - Procedura regularizării – Aspecte controversate. 15% 
 Competenţa. Aspecte particulare privind competenţa materială, criteriul  valoric,  
 conexitatea, etc. 
 Căile de atac. Aspecte generale. Analiza comparativă între dispoziţiile  vechiului Cod de  
 procedură civi 

 Subdomeniu Noul Cod de procedurp civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Managementul de caz conform Noului Cod de procedură. 62% 

 Subdomeniu Nulitate acte juridice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Subdomeniu Nulitatea contractelor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Invocarea din oficiu a nulitatii absolute a contractelor. 62% 

 Subdomeniu Obliga?ii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Executarea silită a ipotecii 50% 
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 Subdomeniu Obligatii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Efectele obligatiei in lumina dispozitiilor noului cod civil 62% 
 - Obligatii si garantii reale in noul cod civil 4% 
 - Plata (inclusiv imputatia platii) si alte modalitati de stingere a obligatiei 4% 

 Subdomeniu Obligatiile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Garantii.Fidejusiune. Ipoteca 62% 
 - Hotararea cere sa tina loc contractului de vanzare cumparare 62% 
 - Ipoteca. Modificări legislative 62% 
 - Despre obligaţii. Titlul X XI. Garanţiile personale. Privilegiile şigaranţiile reale. 62% 
 - Executarea obligatiilor / Titlul V NCC. Contestatia la executare 62% 
 - Despre obligaţii. Titlul I VIII. Dispoziţii generale. Izvoarele obligaţiilor. Modalităţile  62% 
 obligaţiilor. Obligaţiile complexe. Executarea obligaţiilor.Transmisiunea şi  
 transformarea obligaţiilor. Stingerea obligaţiilor. Restituirea prestaţ 

 - Despre obligaţii. Titlul IX Diferite contracte speciale. Capitolul I VIII. Contractul de  62% 
 vânzare. Contractul de schimb. Contractul de furnizare. Contractul de report. Contractul  
 de locaţiune. Contractul de antrepriză. Contractul de societate. Contractul 

 - Contractul. Obligaţiile complexe. Executarea obligaţiilor. Transmisiunea şi  62% 
 transformarea obligaţiilor. 

 - Contractul Izvor de obligatii. 62% 

 Subdomeniu Ocrotirea peroanei fizice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Tutela minorului 62% 

 Subdomeniu Ocrotirea persoanei fizice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Tutela si curatela conform Noului Cod Civil 62% 
 - Punerea sub interdictie conform Noului Cod Civil 62% 
 - Punerea sub interdicţie conform Noului Cod Civil 62% 
 - Tutela şi curatela conform Noului Cod Civil 62% 
 - Curatela 62% 
 - Curatela. Condiţiile instituirii curatelei prin prisma disp. art.178 al.1 lit.a Cod civil. 62% 

 Subdomeniu partaj + fond funciar 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Natura bunurilor cu privire la care există titlu emis în baza Legii nr.18/1991 (bun  50% 
 comun/bun propriu); probatoriu . 
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 Subdomeniu Participanti la procesul civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecătorul. Incompatibilitatea. Abţinerea şi recuzarea.  62% 

 Subdomeniu Participanţii la procedura insolvenţei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - . Administratorul special. Administratorul judiciar. Lichidatorul judiciar.  62% 

 Subdomeniu Părţile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Intervenţia principală şi accesorie şi procedura de judecată precum şi căile de atac.  62% 
 Judecarea cererii de intervenţie principală şi accesorie. Intervenţia forţată. Chemarea în  
 garanţie. Introducerea forţată în cauză, din oficiu a altor persoane. Reprezen 

 Subdomeniu Pensiile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Categorii şi condiţii în lumina prevederilor Legii nr. 263/2010. 15% 

 Subdomeniu Persoanele 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Persoana fizică. Persoana juridică. 62% 

 Subdomeniu Posesia 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Viciile posesiei. Efectele posesiei. Acţiunile posesiei. 62% 
 - Viciile posesiei. Efectele posesiei. Actiunile posesiei. 58% 
 - Viciile posesiei. Efectele posesiei. Actiunile posesiei. 58% 

 Subdomeniu Practică judiciară neunitară privind aplicarea legii nr.221/2009 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Stabilirea caracterului politic pentru anumite măsuri administrative luate în perioada  62% 
 anterioară anului 1945 şi care s au menţinut după această dată; Stabilirea despăgubirilor  
 materiale şi morale (doar anterior deciziilor nr.1358/2010 şi 1360/2010 

 Subdomeniu Practica neunitara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Analiza situatiilor de practica neunitara 62% 

 Subdomeniu Practică neunitara-Deciziile pronun?ate de I.C.C.J 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - întâlnire trimestrială în vederea discutării deciziilor pronun?ate de I.C.C.J.  potrivit art. 50% 
  26. lit. c din R.O.I.I.J. 

 Subdomeniu Prescriptia 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Prescriptia extinctiva. Elemente de noutate in reglementare. Comparatia cu decretele. 4% 

 Subdomeniu Prescriptia extinctiva 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea in timp a dispozitiilor legale referitoare la prescriptia extinctiva. 62% 
 - Prescriptia extintiva in raport cu Noul Cod Civil 62% 

 Subdomeniu Prescriptie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor. 62% 

 Subdomeniu Prestatia compensatorie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Conditii, forma, garantii 62% 

 Subdomeniu Prestaţie tabulară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Subdomeniu Principiile dreptului comunitar 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Principiile generale de drept; relaţia dintre dreptul intern şi dreptul comunitar. 62% 

 Subdomeniu Privilegii si garantii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului potrivit noului cod civil 62% 

 Subdomeniu Privilegii şi garanţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului potrivit Noului Cod civil. 62% 
 - Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenţie. 62% 

 Subdomeniu Privilegiile şi garanţiile reale. 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenţie. 62% 

 Subdomeniu Probele 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura de administrare a probelor. 62% 

 Subdomeniu Procedura 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cererea debitorului. Cererea creditorului.  62% 

 Subdomeniu Procedură civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura cu privire la cererile de valoare redusă. 62% 
 - Căile de atac în Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Modificările privind procedura de judecată în Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Caracterul devolutiv al recursului promovat în baza art. 304 ind.1 Cod procedură  62% 
 civilă. Limitele devoluţiunii 

 Subdomeniu Proceduri speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii . 62% 

 Subdomeniu Procedurile speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura ordonanţei preşedinţiale. Cererile posesorii. Procedura ofertei de plată şi  62% 
 consemnaţiunii. Procedura ordonanţei de plată. Procedura refacerii înscrisurilor şi  
 hotărârilor dispărute. Cauţiunea judiciară. (Pentru personalul auxiliar di cadrul jud 

 Subdomeniu Procese funciare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Stabilirea despăgubirilor civile şi daunelor cominatorii în cazul refuzului de eliberare a  62% 
 titlului de proprietate 

 - Natura juridică a acţiunii prin care se solicită beneficiul nerealizat de către reclamantul  62% 
 căruia i s a reconstituit prin hotărâre judecătorească irevocabilă dreptul de proprietate  
 asupra unui teren, hotărârea judecătorească nefiind pusă în executare de 

 - Restituirea terenurilor cu vegetaţie forestieră comunităţii de avere 62% 
 - Natura juridică a termenelor prevăzute de legile fondului funciar: termenul pentru  62% 
 exercitarea căilor de atac, faţă de refuzul comisiilor locale de a dispune retrocedarea;  
 admisibilitatea cererilor de repunere în termen pentru formularea cererilor de reco 

 - Procedura accelerării judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare (Titlul XIII  62% 
 al Legii nr. 247/2005): rolul activ al judecătorului; principiul disponibilităţii;  
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 consecinţele aplicării dispoziţiilor procedurale derogatorii 

 - Noţiunea de „proces funciar” prin prisma dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr.  62% 
 169/1997, astfel cum a fost modificat prin Titlul V, articol unic pct. 3 din Legea nr.  
 247/2005 şi prin prisma dispoziţiilor procedurale speciale prevăzute de art. XII 

 - Momentul intrării în circuitul civil a terenurilor agricole 62% 
 - Interpretarea dispoziţiilor legilor fondului funciar în lumina jurisprudenţei Curţii  62% 
 Europene a Drepturilor Omului 

 - Data de la care curge termenul de interdicţie de 10 ani pentru înstrăinarea terenurilor  62% 
 constituite 

 - Modul de constituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren intravilan  62% 
 aferentă casei de locuit şi anexelor, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în  
 interpretarea dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 

 - Existenţa titlului de proprietate şi al unei hotărâri judecătoreşti de constatare a  62% 
 uzucapiunii pe acelaşi imobil. Consecinţe 

 - Regimul juridic al despăgubirilor acordate în situaţiile în care nu mai este posibilă  62% 
 restituirea în natură a terenurilor 

 - Admisibilitatea/inadmisibilitatea acţiunilor în revendicare întemeiate pe dispoziţiile art. 62% 
  480 C. civ. cu privire la terenurile ce exced limitelor pentru care se poate dispune  
 reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar 

 - Coproprietatea forţată asupra bunurilor care au aparţinut composesoratelor, obştilor de  62% 
 moşteni sau răzeşi sau alte forme asociative asimilate acestora 

 - Inadmisibilitatea formulării de către un terţ a unei acţiuni în revendicare în cadrul unui  62% 
 proces ce are ca obiect plângerea formulată în baza art. 53 din Legea nr. 18/1991, cu  
 modificările ulterioare 

 - Incidenţa Legii nr.7/1996 şi a Legii Notarilor Publici în procesele având ca obiect  62% 
 propunerea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare pentru  
 terenuri. Interpretarea dispoziţiilor art.3 indice 2 alin.3 din lega 146/1997 privind 

 - Regimul juridic al acţiunilor prin care se solicită modificarea, anularea ori constatarea  62% 
 nulităţii totale sau parţiale a titlului de proprietate: a) Regimul juridic al acţiunilor  
 privind rectificarea titlurilor de proprietate (modificare număr parcelă, t 

 - Modalităţi de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, în lumina Legii nr.  62% 
 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 

 - Domeniul de aplicare a dispoziţiilor legilor funciare (Legea nr. 18/1991, Legea nr.  62% 
 167/1997, Legea nr. 1/2001 şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările  
 ulterioare), sub aspectul persoanelor îndreptăţite şi al categoriilor de terenuri: a) ipo 

 - Regimul juridic al comparării titlurilor de proprietate în materie funciară 62% 
 - Acţiunile în constatare referitoare la terenurile ce au intrat sub incidenţa legilor fondului 62% 
  funciar 

 - Regimul juridic al nulităţilor prevăzute de art. III din Legea nr. 169/1997. Raportare la  62% 
 cauzele de nulitate absolută/relativă de drept comun 

 - Limitele controlului judecătoresc asupra actelor comisiilor locale şi judeţene de fond  62% 
 funciar 

 - Reconstituirea dreptului de proprietate: a) regimul juridic al cererii fostului proprietar  62% 
 de repunere în posesie pe vechiul amplasament: nerespectarea vechiului amplasament, în  
 ipoteza unui teren intravilan; ipoteza în care pe acelaşi amplasament a fost 

 - Timbrajul cererilor formulate împreună cu cele de fond funciar şi a căror accesorialitate  62% 
 este discutabilă 
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 - Admisibilitatea mandatului tacit pentru formularea cererilor adresate comisiilor locale  62% 
 de fond funciar privind reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate asupra  
 terenurilor 

 Subdomeniu Procese funciare . 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  46% 
 Stabilirea despăgubirilor  civile şi  daunelor cominatorii în cazul refuzului  de punere în  
 posesie .  

 Subdomeniu Profesionişti sau societăţi 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Reglementarea societăţilor şi a noţiunilor de profesionist în noul cod civil 62% 
 - Reglementarea societăţilor şi a noţiunilor de profesionist în Noul Cod civil. 62% 

 Subdomeniu Proprietate 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Acţiunea în revendicare - probleme teoretice şi practice 62% 
 - Uzucapiunea imobiliară în reglementarea noului Cod Civil. 62% 
 - Accesiunea imobiliară artificială în reglementarea noului Cod Civil 62% 
 - Uzucapiunea imobiliară în reglementarea noului Cod Civil 62% 
 - Accesiunea imobiliară artificială în reglementarea Noului Cod civil. 62% 
 - Uzucapiunea imobiliară. 62% 

 Subdomeniu proprietate publică 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică 27% 

 Subdomeniu Publicitate imobiliara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Competenta instanţelor judecătoreşti în materie de carte funciară 62% 
 - Publicitatea drepturilor, actelor şi a faptelor juridice în reglementările noului Cod Civil 62% 
 - Analiza legalităţii şi temeiniciei încheierii registratorului de carte funciară. Regimul  62% 
 juridic al plângerii împotriva încheierii de respingere a cererii de întabulare (caracter  
 contencios/necontencios) 

 - Certificatul de moştenitor şi publicitatea imobiliară 62% 
 - Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu  62% 
 caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora pronunţate în perioada 6  
 martie 1945 22 decembrie 1989: domeniul de aplicare; participarea procurorului în a 

 - Restituirea obiectelor din materiale preţioase în condiţiile O.U.G. nr. 190/2000 şi O.G. 62% 
  nr. 24/2003 

 - Situaţia terţului dobânditor de bună credinţă raportat la dispoziţiile art. 1898 C. civ. şi  62% 
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 art. 36 şi 38 din Legea nr. 7/1996 

 - Dobandirea dreptului de proprietate privata prin uzucapiune 62% 
 - Acţiunile în uzucapiune îndreptate împotriva statului, având ca obiect imobile situate  62% 
 în zona de incidenţă a Decretului lege nr. 115/1938. Admisibilitate. Legea aplicabilă 

 - Aplicarea în timp a dispoziţiilor de publicitate imobiliară. 62% 
 - Aplicarea în timp a dispoziţiilor legale în materie de publicitate imobiliară.  62% 
 Aplicabilitatea vechilor sisteme de publicitate imobiliară după intrarea în vigoare a Legii 
  nr. 7/1996 

 - Principiile şi acţiunile de carte funciară:a) Acţiunea în prestaţie tabulară în sistemul  62% 
 Decretului lege nr. 115/1938 şi Legii nr. 7/1996; b) Acţiunile în rectificarea cărţii  
 funciare în sistemul Decretului lege nr. 115/1938 şi Legii nr. 7/1996: distincţi 

 - Libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate. Legea nr. 248/2005: domeniul de  62% 
 aplicare după intrarea României în Uniunea Europeană; aplicabilitatea art. 38 lit. a) din  
 lege în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană 

 - Opozabilitatea hotararilor judecatoresti pronuntate in materie de carte funciara fata de  62% 
 OCPI. 

 - Cererea de îndreptare erori materiale strecurate cu ocazia înregistrării în cartea funciară:  62% 
 natura juridică; admisibilitate 

 Subdomeniu publicitatea imobiliara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Caracterul actiunilor in materia cartii funciare 4% 

 Subdomeniu Raportul de familie şi filiaţia în dreptul internaţional privat, aşa cum  
 reglementate de Noul Cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Legea aplicabilă regimului  matrimonial şi efectelor generate ale căsătoriei;Alegerea  62% 
 legeii aplicabile divorţului;Legea aplicabilă filiaţiei copilului din casătorie şi din afara  
 căsătoriei;Adopţia - legea aplicabilă, condiţii,efecte. 

 Subdomeniu Raporturile  patrimoniale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regimul separatiei de bunuri 62% 

 Subdomeniu Raporturile patrimoniale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regimul separaţiei de bunuri. 62% 

 Subdomeniu Raspundere civila delictuala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Intinderea despagubirilor in cazul prejudiciilor reparate intre timp de partea vatamata.  62% 
 Aceste despăgubiri pot cuprinde şi dobanda legala? 
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 Subdomeniu Rectificarea înch.carte funciară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Subdomeniu Regim sanctionator 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Nulitatile in noul cod civil 4% 

 Subdomeniu Regimuri matrimoniale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Despre locuinţa familiei 62% 
 - Aspecte de drept intern şi internaţional privat 62% 
 - Gestiunea bunirlor comune 62% 
 - Lichidarea regimului separatist 62% 

 Subdomeniu Relatii de familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Nulitatea casatoriei. Efectele nulitatii casatoriei 4% 
 - Regimurile matrimoniale in noul cod civil 4% 
 - Adoptia in noul cod civil 4% 

 Subdomeniu Restituirea imobilelor preluate abuziv 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Regimul juridic al acţiunilor în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin  62% 
 accesiune artificială imobiliară atunci când proprietarul terenului deţine act autentic cu  
 privire la teren şi a construit pe acesta fără a deţine autorizaţie de constru 

 - Revendicarea imobilelor preluate abuziv: a) Admisibilitatea/inadmisibilitatea  62% 
 promovării unei acţiuni în revendicare potrivit dreptului comun după intrarea în vigoare  
 a Legii nr. 10/2001. Decizia Secţiilor Unite ale ICCJ din 9 iunie 2008. Reflectarea prin 

 - Acţiunea în evacuare: admisibilitate în ipoteza fundamentării pe dispoziţiile art. 480 C. 62% 
  civ.; admisibilitate pe calea ordonanţei preşedinţiale; comparaţie între acţiunea în  
 evacuare şi acţiunea în revendicare. Deosebiri; acţiunea în evacuare din locuinţ 

 - Caracterul prescriptibil sau imprescriptibil al acţiunilor având ca obiect perfectare  62% 
 contractelor de vânzare cumpărare 

 - Regimul juridic al restituirii bunurilor care au aparţinut comunităţilor etnice şi cultelor  62% 
 religioase din România 

 - Petiţia de ereditate 62% 
 - Dovada calităţii de moştenitor; probe cerute în instanţă, acceptarea moştenirii în  62% 
 termenul de opţiune succesorală, puterea doveditoare a anexei 24 eliberată de primăria de  
 la locul ultimului domiciliu al defunctului cu privire la prezumtivii moştenitori 

 - Organizarea şi funcţionarea asociaţiei: regimul juridic al hotărârilor adunării generale,  62% 
 scopul asociaţiei; regimul bunurilor rămase după dizolvarea asociaţiei, modul de  
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 soluţionare a contestaţiilor la bilanţul lichidatorilor 

 - Exproprierea: aspecte practice legate de administrarea probelor şi modalitatea de  62% 
 pronunţare a instanţei de judecată; exproprierea totală şi parţială 

 - Forţa probantă a testamentului autentic 62% 
 - Sfera de aplicare a Legii nr. 10/2001, sub aspectul persoanelor îndreptăţite la restituire  62% 
 şi al imobilelor 

 - Acceptarea tacită a moştenirii 62% 
 - Calitatea procesuală pasivă a statului român în ipoteza în care persoana îndreptăţită  62% 
 solicită despăgubiri ca urmare a nesoluţionării în termen a notificării 

 - Daunele cominatorii şi amenzile civile 62% 
 - Partajul succesoral – reguli de fond aplicabile 62% 
 - Regimul juridic al cererilor de restituire în natură a imobilelor expropriate: semnificaţia 62% 
  noţiunii „teren liber”; aplicarea dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind  
 restituirea în natură a imobilelor, în urma modificărilor textului prin Legea 

 - Procedura actelor notariale: procedura autentificării actelor notariale; procedura  62% 
 succesorala notarială 

 - Acţiunea în despăgubiri formulată de persoana îndreptăţită pentru măsuri reparatorii în  62% 
 echivalent, în temeiul Legii 10/2001: condiţii de admisibilitate, competenţă, calitate  
 procesuală pasivă 

 - Protecţia chiriaşilor: a) durata contractului de închiriere în lumina O.U.G. nr. 40/1999;  62% 
 b) dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent locuinţelor achiziţionate în  
 baza art. 9 din Legea nr. 112/1995; c) acţiunea în pretenţii pentru 

 - Dobândirea dreptului de proprietate privată prin uzucapiune: calitate procesuală pasivă;  62% 
 uzucapiunea în accepţiunea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie şi în  
 jurisprudenţa CEDO [Cauza J.A. Pye (Oxford) Ltd.c Marea Britanie, Hotărârea Marii 

 - Interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a  62% 
 Drepturilor Omului (cauzele Faimblat, Turuş şi Dumitraş c. România) 

 - Competenţa în ipoteza în care decizia este atacată de prefect: instanţa civilă sau cea de  62% 
 contencios administrativ? 

 - Temeiul de drept şi calitatea procesuală pasivă în acţiunile pentru despăgubiri pentru  62% 
 imobilul vândut în baza Legii nr. 4/1973 

 - Revendicarea bunului imobil aflat în coproprietate: condiţii de admisibilitate, calitatea  62% 
 procesuală activă şi natura juridică a acţiunii, în raport de principiul liberului acces la  
 justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţia României şi dreptul de acce 

 - Anularea certificatului de moştenitor 62% 
 - Noul Cod civil 62% 
 - Soluţionarea notificărilor având ca obiect acordarea măsurilor reparatorii în echivalent  62% 
 pentru imobilele preluate abuziv de stat în perioada de referinţă a Legii nr. 10/2001.  
 Concursul dintre Titlul VII al Legii nr. 247/2005 şi art. 1 din Protocolul adiţ 

 - Constituţionalitatea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 1/2009 în situaţia în care  62% 
 notificarea a fost formulată de către persoana îndreptăţită la restituire înainte de intrarea în 
  vigoare a acestui act normativ. Compatibilitatea dispoziţiilor LEGII nr 

 - Natura juridică şi efectele clauzei de dezicere. Aplicaţii ale teoriei impreviziunii 62% 
 - Testamentul autentic în dreptul intern şi internaţional 62% 
 - Competenţa materială a instanţelor de judecată după apariţia Legii nr. 247/2005 în  62% 
 lumina dispoziţiilor Deciziei nr. 52/2007 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi  
 Justiţie 
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 - Competenţa instanţei civile de a dispune asupra cererii privind acordarea unui bun  62% 
 mobil în compensare, în condiţiile în care primăria susţine că nu dispune de astfel de  
 bunuri. Probatoriu 

 Subdomeniu Sancţiuni civile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Actul juridic civil 62% 
 - Prescripţia extinctivă şi decăderea. 62% 
 - Prescripţia extinctivă şi decăderea. 62% 
 - Actul juridic. 62% 

 Subdomeniu Succesiuni 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Succesiunile in noul cod civil 4% 

 Subdomeniu Teoria generală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Aplicarea legii în timp. 62% 
 - Aplicarea in timp a Noului Cod civil 62% 
 - Aplicarea legii civile în timp. Dispoziţiile Legii 71/2011 62% 
 - Despre legea civilă: izvoarele dreptului civil; aplicarea legii civile; interpretarea şi  62% 
 efectele legii civile ; publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice. Persoana  
 fizică: Capacitatea de folosinţă, capacitatea de exerciţiu.  

 - Aplicarea în timp a Noului Cod civil. 62% 
 - Domeniul de aplicare a Codului Civil. Noţiunea de profesionist 62% 

 Subdomeniu Test 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Test 62% 

 Subdomeniu Titlurile de credit 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Titlurile de credit: cambia, biletul la ordin, fila CEC 62% 
 - Titlurile de credit: cambia, biletul la ordin, fila CEC. 62% 

 Subdomeniu Transferul proprietăţii şi a înscrisurilor în N.C.C. 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Domeniu: Drept comercial 
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 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Particularităţi ale creanţelor împotriva debitorului insolvent, rezultate din contractele de 62% 
  leasing. 

 - Regimul pactelor comisorii pentru cauză de insolvenţă 62% 
 - Opozitia la executare.Contestatia la executare silita 62% 
 - Aplicarea dispoziţiilor legii nr.193/2000 în privinţa contractelor de credit încheiate de  62% 
 consumatori cu instituţii bancare. 

 - Executarea cambială.opoziţia la executare.Reglementare potrivit legii nr.58/1934 şi  62% 
 legii nr.59/1934, aspecte specifice faţă de contestaţia la executare.  

 - Închiderea procedurii de insolvenţa.Condiţiile privind plata cheltuielilor de procedura şi 62% 
  a retribuţiei lichidatorului din fondul de lichidare 

 - Procedura insolvenţei 62% 
 - Contabilitate 62% 
 - Medierea în procedura insolvenţei 58% 
 - Analiza clauzelor abuzive in materia contestatiei la executare  58% 
 - Aplicarea dispoziţiilor Legii nr.193/2000 în privinţa contractelor de credit încheiate de  58% 
 consumatori cu instituţiile bancare. 

 - Executarea cambială, opoziţia la executare. Reglementare potrivit Legii nr.58/1934 şi  58% 
 Legii nr.59/1934, aspecte specifice faţă de contestaţia la executare. 

 - Închiderea procedurii insolvenţei. Condiţiile privind plata cheltuielilor de procedură şi  58% 
 a retribuţiei lichidatorului din fondul de lichidare. 

 - Opoziţia la executare. Contestaţia la executare silită. 58% 
 - Procedura insolvenţei. 58% 
 - Particularităţi ale creanţelor împotriva debitorului insolvent, rezultate din contractele de 58% 
  leasing. 

 - Contabilitate. 58% 
 - Medierea în procedura insolvenţei. 58% 
 - Asemănări şi deosebiri între răspunderea reglementată de art. 126 şi cea reglementată de 58% 
  art. 138 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

 - Analiza clauzelor abuzive în materia contestaţiei la executare. 58% 
 - Regimul pactelor comisorii pentru cauză de insolvenţă. 58% 
 - Clauzele abuzive din contractele de leasing şi procedura insolvenţei b). Competenţa  38% 
 soluţionării acţiunilor formulate de administratorul judiciar pentru anularea actelor  
 încheiate de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenţei, întemeiate pe preve 

 Subdomeniu Achiziţii publice - OUG 34/2006 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Calitate procesuală în plângerile formulate împotriva deciziei CNSC; soluţiile pe care  50% 
 le poate adopta instanţa în astfel de plângeri ; natura juridică a plângerii împotriva  
 deciziei CNSC. 

 Subdomeniu Contracte 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Contractul de mandat. Contractul de intermediere. 62% 
 - Nulitatea contractului cauze, efecte; validarea şi îndreptarea contractului, reprezentarea,  62% 
 cesiunea contractului, încetarea contractului, actul unilateral ca izvor de obligaţii" 

 - Contractul de împrumut. Contractul de cont curent 62% 
 - Contractul de locaţiune. Jocul şi pariul. Tranzacţia 62% 
 - Contractul de mandat. Contractul de intermediere 62% 

 - Contractul de report. Contractul de furnizare 62% 
 - Contractul de împrumut. Contractul de cont curent. 62% 
 - Contractul de asigurare. Contractul de rentă viageră. 62% 
 - Contractul de societate. Contractul de depozit. 62% 
 - Contractul de achiziţie publică. Competenţa materială. 62% 
 - Contractul de societate.Contractul de depozit 62% 
 - Contractul de vânzare.Contractul de schimb. 62% 
 - Contractul de vânzare. Contractul de schimb. 62% 
 - Contractul de asigurare. Contractul de rentă viageră 62% 
 - Contractul de report. Contractul de furnizare. 62% 
 - Contractul de transport. 62% 
 - Contractul de transport. 58% 

 Subdomeniu Domeniu general DC 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - No?iuni de contabilitate pt. juri?ti 62% 

 Subdomeniu Domeniu general Drept comercial 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dispoziţii de drept internaţional privat (Cartea a VH a).Dispoziţii generale; conflicte de  62% 
 legi, persoana juridică, bunurile, actul Juridic, obligaţiile, cambia, biletul la ordin şi  
 cecul, fiducia, prescripţiaextinctivă.Modificări ale articolelor Cod 

 - Prescripţia extinctivă. Regimul general al termenelor de decădere. Calculul termenelor 62% 
 - Posesia dispoziţii generale; viciile posesiei, efectele posesiei, acţiunile posesiei.  62% 
 Donaţia încheierea donaţiei, efectele, revocarea donaţiei 

 - Faptul juridic licit. Gestiunea de afaceri, plata nedatorată; îmbogăţirea fără justă cauză;  58% 
 răspunderea civilă 

 Subdomeniu Domeniul general de drept comercial 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Acţiunea în concurenţa neloială. Practica judiciară. Incidenţa regulamentelor comunitare. 62% 

 Subdomeniu Domeniul general drept comercial 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Somaţia de plată. Ordonanţa de plata. Raportul dintre OG nr.5/2001 si OUG  62% 

 - ATACAREA ÎN JUSTIŢIE A DECIZIILOR/HOTĂTÂRILOR CONSILIULUI DE  62% 
 ADMINISTRAŢIE DIN PERSPECTIVA ART. 216 DIN NOUL COD CIVIL 

 - Aspecte teoretice şi practice privind încheierile pronunţate de judecătorul delegat la  62% 
 Oficiul Registrului Comerţului din perspectiva Legea nr. 26/1990 cu modificările şi  
 completările ulterioare privind Registrul Comerţului 

 - Efectele nerespectării dispoziţiilor legale privind înmatricularea societăţii comerciale 62% 
 - Dobândirea, transmiterea acţiunilor. 62% 
 - Titlurile comerciale de valoare: cambia, biletul la ordin şi cecul. Norme comunitare  62% 
 incidente 

 - Simulaţia în dreptul comercial 62% 
 - Serviciile de expediţie, ca fapte de comerţ obiective 62% 
 - Clauze abuzive. Limitele învestirii instanţei. Invocarea clauzei abuzive reglementate de  62% 
 Legea nr.193/2000 în contractele de furnizare a serviciilor de telefonie mobilă 

 - Anularea hotărârilor AGA –Legea 31/1990 –aspecte practice şi teoretice 62% 
 - Dobândirea, transmiterea acţiunilor 62% 
 - Aplicarea actelor normative de drept comunitar derivat, a cutumelor şi a principiilor de  62% 
 drept internaţional, de către instanţele naţionale 

 - Actiunea in concurenta neloiala. Practica judiciara. Incidenta regulamentelor comunitare. 62% 

 - Noile reglementari privind garantiile reale si personale. 62% 
 - Noile modificări legislative privind registrul comerţului (O.U.G nr. 116/2009) 62% 
 - Fiducia. Administrarea bunurilor altuia dispoziţii generale, formele de administrare,  62% 
 regimul juridic al administrării, obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului;  
 inventar, garanţii şi asigurare; administrarea colectivă şi delegarea; plasamen 

 - Fiducia, notiune, contractul de fiducie, partile contractului, raspunderea pentru  62% 
 prejudicii si incetarea contractului 

 - Probleme legate de competenţă materială prestaţie tabulara revendicare între 2  62% 
 comercianţi 

 - Competenţa judecătoriilor în materie comercială 62% 
 - Somaţia de plată – Contractul administrativ derivat din Legi speciale ( Ex. contractul  62% 
 între C.N.A.D.N.R. şi o societate comercială pentru plata rovinetei, a taxei de  
 publicitate drumuri etc.) – probleme practice privind competenţa materială a instanţ 

 - Acte normative ce trebuie modificate în vederea degrevării judecătorilor de activitatea  62% 
 desfăşurată la ORC. Comparaţie cu modificările legislative ce au fost întreprinse cu  
 ocazia degrervării judecătorilor de activitatea desfăşurată la fostele Cărţi Funci 

 - Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale 62% 
 - Obligaţiile comerciale comparaţie între reglementările actuale şi noul cod civil. 62% 
 - Garantarea obligaţiilor. Întinderea răspunderii 62% 
 - Legea 31/1990 a societăţilor comerciale cu modificările ulterioare în contingenţă cu  62% 
 activitatea notarială (actul autentic, procedura de divizare etc.) 

 - Legea accesului la informaţiile publice şi dosarele comerciale pe rol 62% 
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 - Opoziţia la Hotărârile AGA 62% 
 - Concordatul preventiv şi a mandatului ad hoc introduse prin Legea nr. 381/2009 62% 
 - Invocarea prescripţiei extinctive. Înscris reprezentat de contract de împrumut 62% 
 - Administrarea bunurilor altuia in acceptiunea noului cod civil. 62% 
 - Acţiunile cambiale 62% 
 - Anularea hotărârilor AGA – Legea nr.31/1990 – aspecte practice şi teoretice. 62% 
 - Acţiunile cambiale. 62% 
 - Piaţa de capital 62% 
 - Societăţi comerciale: Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale; Achiziţii publice:  62% 
 Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice. 

 - Societăţi comerciale deţinute public – dispoziţii speciale majorarea capitalului social;  62% 
 administrarea societatii; drepturile actionarului minoritar/semnificativ; practici abusive in 
  luarea hotararilor in adunarile generale. 

 - Respectarea termenelor de eliberare de către registrul comerţului a documentelor ce  62% 
 atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin prisma prevederilor Legii 359/2004,  
 privind simplificarea formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului şi cu a 

 - Capacitatea juridică a societăţii comerciale. 62% 
 - Informaţii doctrinare şi jurisprudenţiale, analize de drept comparat în lumina  62% 
 directivelor Uniunii Europene 

 - Excepţia de neexecutare a contractului. 62% 
 - Precizari cu privire la domeniile in care se ridica problema prescriptiei. Propuneri de  62% 
 lege ferenda 

 - Doctrina română şi practica judiciară în materia societăţilor comerciale astfel cum sunt  62% 
 cuprinse în Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi  
 completările ulterioare, realizate prin Lg.441/2006 şi ulterior prin OUG 82/ 2007 

 - Competenţa funcţională a secţiilor civile sau comerciale ale instanţelor Căile de atac  62% 
 împotriva încheierilor prin care s a stabilit o anumită competenţă funcţională (Doctrină şi 
  practică judiciară. Propuneri de lege ferenda) 

 - Compatibilităţi şi incompatibilităţi între Legea nr. 85/2006 privind procedura  62% 
 insolvenţei şi Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a  
 mandatului ad hoc 

 - Administrarea S.A. în sistem unitar şi dualist (Administrarea societăţilor comerciale pe 62% 
  acţiuni conform modificărilor aduse Legii 31/90 prin Legea nr.441/2006) 

 - Limitele controlului de legalitate efectuat de judecătorul delegat la Registrul  62% 
 Comerţului” ( Doctrină şi practică judiciară) 

 - Excludere asociat ipoteze teoretice şi practice 62% 
 - Regulamentul privind ordinul de plată european 62% 
 - Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 privind somatia europeana de plata 62% 
 - Acceptarea facturilor la plată în raport de prevederile contractuale si dovedirea  62% 
 comunicării acestora 

 - Teoria inpreviziunii reglementată prin Noul cod civil. 62% 

 - Natura juridică a faptelor de comerţ 62% 
 - Suspendarea executării hotărârii adunării generale – practică neunitară 62% 
 - Contestaţie la titlu 62% 
 - Teoria impreviziunii contractuale 62% 
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 - Conducerea societăţilor comerciale. Căile de atac împotriva actelor emise de organele  62% 
 de conducere ale societăţii comerciale. Reglementare şi aspecte din practica judiciară. 

 - Răspunderea contractuală. Penalităţile pentru întârziere la plată 62% 
 - Teoria generală a obligaţiilor comerciale în raport cu tehnica operaţiunilor civile.  62% 
 Jurisprudenţa naţională rezultată din practica ICCJ 

 - Exceptio mali processus 62% 
 - Teoria inpreviziunii reglementată prin Noul cod civil. 62% 
 - Competenţa funcţională a secţiei comerciale sau civile din cadrul tribunalelor de a  62% 
 soluţiona căile de atac împotriva hotărârilor, având ca obiect acţiuni în revendicare,  
 grăniţuire, servitute, contestaţii la executare ş.a. În care părţile sunt societăţi 

 - Excepţiile procesuale 58% 
 - Obligativitatea cauţiunii în materie comercială în cazul măsurilor asiguratorii 58% 
 - Infracţiuni în domeniul dreptului comercial 58% 
 - Obligaţiile angajatorului 58% 
 - Capacitatea juridică a societăţii comerciale 58% 
 - Concordatul preventiv şi a mandatului ad hoc introduse prin Legea nr. 381/2009 54% 

 Subdomeniu Garantiile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Garanţiile personale 62% 

 Subdomeniu Insolven?a 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura insolvenţei. Analiza comparativă a modificărilor propuse prin Codul  19% 
 insolvenţei raportat la Legea nr. 85/2006.  
 Deschiderea procedurii, perioada de observaţie, planul de reorganizare, aspecte particulare 
  privind antrenarea răspunderii materiale 

 - 1. Discuţie asupra acţiunilor pentru anularea actelor frauduloase şi pentru anularea 
 19% 
 constituirilor ori transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi, precum şi pentru  
 atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, formulate de administrato 

 - Repere în soluţionarea cererii de confirmare a planului de reorganizare a      debitorului. 19% 

 Subdomeniu Insolven?ă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Domeniul de reglementare, principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a  23% 
 insolven?ei ?i defini?ii 

 - Procedurile de prevenire a insolven?ei: mandatul ad hoc ?i concordatul preventiv 23% 
 - Stabilirea masei pasive. Contesta?iile 19% 
 - Efectele deschiderii procedurii 19% 
 - Deschiderea procedurii 19% 
 - Dispozi?ii commune privind procedura insolven?ei - domeniul legii; - organelle care  19% 
 aplică procedura ?i participan?ii la procedură 
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 - Situa?ie unor acte juridice ale debitorului. Anularea actelor frauduloase. 19% 
 - Situa?ia contractelor în derulare 19% 

 Subdomeniu Insolventa 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Acţiuni revocatorii falimentare. 62% 
 - Clauzele abuzive din contracte şi procedura insolvenţei 62% 
 - Răspunderea reglementată de legea privind procedura insolvenţei. 58% 
 - Acţiunea în răspunderea administratorilor calitate procesuală activă. Prescripţia  58% 
 dreptului la acţiune. 

 - Organizarea mai multor consfatuiri pe centre de pregatire profesionala continua avand ca 42% 
  tema Codul insolventei 

 - Regulamentul Consliului (CE) nr. 1346/2000 aplicabil raporturilor de drept  19% 
 international privat din domeniul insolventei 

 - Lichidarea activelor. Efectuarea lichidarii 19% 
 - Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa 19% 
 - Masuri premergatoare lichidarii 19% 
 - Reorganizarea 19% 
 - Inchiderea procedurii 19% 
 - Insolventa transfrontaliera in materia grupurilor de societati 19% 
 - Dispozitii speciale privind falimentul institutiilor de credit 19% 
 - Dispozitii speciale privind insolventa grupurilor de societati 19% 
 - Falimentul: trecerea la faliment 19% 
 - Dispozitii privind falimentul societatilor de asigurare si reasigurare 19% 
 - Insolventa transfrontaliera 19% 
 - Insolventa transfrontaliera in materia institutiilor de credit 19% 
 - Insolventa transfrontaliera in materia societatilor de asigurare/reasigurare 19% 
 - Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii 19% 

 - Planul de reorganizare 19% 

 Subdomeniu Insolvenţa 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Asemănări şi deosebiri între răspunderea reglementată de art.126 şi cea reglementată de  62% 
 art.138 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 

 - Dreptul intern şi cel comunitar privind procedura insolvenţei. Consecinţe 62% 
 - Soluţionarea acţiunilor în anularea sau constatarea nulităţii hotărârilor AGA 62% 
 - Informaţii bibliografice şi jurisprudenţiale în care se găsesc temeiurile legale ale  62% 
 soluţionării problemelor juridice cu care se confruntă instanţele în activitatea lor 

 - Modalităţi de reîntregire a averii debitorului aflat în procedura insolvenţei 62% 
 - Dizolvarea si lichidarea societăţilor comerciale. 62% 
 - Regimul fiscal al comercianţilor în lichidare voluntară sau judiciară 62% 
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 - Insolvenţa transfrontalieră 62% 
 - Închiderea procedurii. Situaţia dosarului de insolvenţă atunci când în calea de atac a  62% 
 recursului declarat de debitoare împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei  
 este respinsă cererea de deschidere a procedurii 

 - Deschiderea procedurii. Efecte. Plata creanţei şi acoperirea pasivului de către debitor sau 62% 
  terţi. Consecinţe. 

 - Clauzele abuzive din contracte şi procedura insolvenţei. 62% 
 - Concursul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului cu alte proceduri colective  62% 
 sau individuale de executare a creanţelor – practică neunitară 

 - Concursul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului cu alte proceduri colective  62% 
 sau individuale de executare a creanţelor – practică neunitară. 

 - Planul de reorganizare 62% 
 - Falimentul bancar 62% 
 - Impactul modificărilor aduse legii insolvenţei prin Legea nr.277/2009 62% 
 - Judecarea şi soluţionarea cererilor privind răspunderea membrilor organelor de conducere 62% 

 - Modificările aduse procedurii insolvenţei prin Legea nr.169/14.07.2010 62% 
 - Asemănări şi deosebiri între răspunderea reglementată de art.126 şi cea reglementată de  62% 
 art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 

 - Răspunderea administrativă. Administrarea probelor 62% 
 - Actiunea pentru atragerea  raspunderii administratorului potrivit art.138 din Legea  62% 
 nr.85/2006   

 - Răspunderea reglementată de legea privind procedura insolvenţei 62% 
 - Contestatiile debitorului prevăzute în Legea nr.85/2006    62% 
 - Acţiuni revocatorii falimentare 62% 

 - Acţiunea in răspunderea administratorilor calitate procesuala activa. Prescripţia  62% 
 dreptului la acţiune 

 - Stabilirea naturii juridice a garanţiilor mobiliare şi imobiliare. Enumerare, modalităţi  62% 
 de constituire şi valorificarea bunurilor afectate de asemenea garanţii în procedura  
 insolvenţei 

 - Drepturile şi obligaţiile creditorilor. Autorizarea comitetului creditorilor 62% 
 - Particularităţi ale unor acte procesuale de dispoziţie în acţiunea în acoperirea pasivului  62% 
 debitorului aflat în insolvenţă. 

 - Imposibilitatea lichidatorului de a recupera cheltuielile cu procedura în condiţiile art.  62% 
 142 din Legea 85/2006 

 - Procedura reorganizării şi lichidării Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei –  62% 
 aspecte teoretice si practice 

 - Procedura insolenţei privind societăţile de asigurare si societăţile agricole 62% 
 - Necesitatea judecării în cadrul unui dosar separat şi a acţiunilor de anulare a actelor  62% 
 frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor precum şi a celor pentru anularea  
 constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale. Judecarea şi solu 

 - Competenţa instanţelor în caz de soluţionare a contestaţiilor la executare formulate pe  62% 
 calea dreptului comun, in situatia in care una din societati este in insolvenţă 

 - Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere, a celor de conducere ori a  62% 
 altor persoane care au cauzat starea de insolvenţă prin una din faptele prevăzute de art.138 
  lit a g din lege. Antrenarea răspunderii în situaţia lipsei documentelor co 
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 - Asemănări şi deosebiri între desemnarea altui administator judiciar/lichidator în locul  62% 
 administatorului judiciar sau lichidatorului provizoriu (art. 19 alin. 2 4 din Legea  
 85/2006) şi înlocuirea acestora(art.22alin.2 din lege.) 

 - Citarea părţilor şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor  62% 
 în procedura insolvenţei. 

 - Extinderea răspunderii 62% 
 - Probleme practice privind cheltuielile de lichidare 62% 
 - Situaţia actelor juridice ale debitorului. Anularea actelor frauduloase. Situaţia actelor  62% 
 juridice efectuate de debitor şi terţi anterior şi în cursul procedurii 

 - Soluţionarea cererii de deschidere a procedurii formulată de către debitor; aspecte  62% 
 particulare cu privire la soluţionarea cererii de deschidere a procedurii formulată de către  
 debitor, prin lichidatorul desemnat de către judecătorul delegat la ORC. 

 - Analizarea situaţiei în care instanţa de recurs nu se pronunţă pe fond ci casează cu  62% 
 rejudecare sentinţa de respingere a cererii de deschidere a procedurii, considerând însă că  
 o asemenea cerere este întemeiată, dar este atributul judecătorului sindic/ in 

 - Închiderea procedurii. Modalitatea în care se pronunţă judecătorul – sindic prin  62% 
 sentinţă/încheiere, asupra închiderii/sau nu a procedurii insolvenţei, atunci când în recurs 
  s a respins cererea de deschidere a procedurii, fiind parcurse în cadrul dosarulu 

 - Creanţe garantate în cadrul procedurii insolvenţei. Plata creanţei şi acoperirea pasivului  62% 
 de către debitor sau terţi. Consecinţe 

 - Deschiderea procedurii. Efecte. Persoane supuse procedurii. Situaţia actelor juridice  62% 
 efectuate de debitor şi terţi anterior şi în cursul procedurii. Plata creanţei şi acoperirea  
 pasivului de către debitor sau terţi. Consecinţe 

 - Valorificarea valorilor imobiliare in condiţiile Legii nr.297/2004 cu modificările si  62% 
 completările ulterioare 

 - Deschiderea procedurii. Efecte. Plata creanţei şi acoperirea pasivului de către debitor sau 62% 
  terţi. Consecinţe. 

 - Stabilirea naturii juridice a garanţiilor mobiliare şi imobiliare. Enumerare, modalităţi  58% 
 de constituire şi valorificarea bunurilor afectate de asemenea garanţii în procedura  
 insolvenţei. 

 - Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere, a celor de conducere ori a  58% 
 altor persoane care au cauzat starea de insolvenţă prin una din faptele prevăzute de art.  
 138 lit. a, g din lege.  

 - Deschiderea procedurii. Efecte. Persoane suspuse procedurii. Situaţia actelor juridice  58% 
 efectuate de debitor şi terţi anterior şi în cursul procedurii. Plata creanţei şi acoperirea  
 pasivului de către debitor sau terţi. Consecinţe. 

 - Concursul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului cu alte proceduri colective  58% 
 sau individuale de executare a creanţelor – practică neunitară. 

 - Competenţa instanţelor în caz de soluţionare a contestaţiilor la executare formulate pe  58% 
 calea dreptului comun, în situaţia în care una din societăţi este în insolvenţă. 

 - Competenţa instanţelor în caz de soluţionre a contestaţiilor la executare formulate pe  58% 
 calea dreptului comun, în situaţia în care una din societăţi este în insolvenţă. 

 - Închiderea procedurii. Situaţia dosarului de insolvenţă atunci când calea de atac a  58% 
 recursului declarat de debitoare împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei  
 este respinsă cererea de deschidere a procedurii. 

 - Judecarea şi soluţionarea cererilor privind răspunderea membrilor organelor de  58% 
 conducere. 

 - Dreptul intern şi cel comunitar privind procedura insolvenţei. Consecinţe. 58% 
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 - Asemănări şi deosebiri între desemnarea altui administrator judiciar/lichidator în locul  58% 
 administratorului judiciar/ lichidatorului provizoriu şi înlocuirea acestora (art.22 alin.2  
 din lege). 

 - Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. 58% 
 - Imposibilitatea lichidatorului de a recupera cheltuielile cu procedura în condiţiile  58% 
 art.142 din Legea nr.85/2006. 

 - Stabilirea naturii juridice a garanţiilor mobiliare şi imobiliare. Enumerare, modalităţi  58% 
 de constituire şi valorificarea bunurilor afectate de asemenea garanţii în procedura  
 insolvenţei. 

 - Modalităţi de reîntregire a averii debitorului aflat în procedura insolvenţei. 58% 
 - Clauzele abuzive din contracte şi procedura insolvenţei. 58% 
 - Falimentul bancar. 58% 
 - Acţiuni revocatorii falimentare. 58% 
 - Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere, a celor de conducere ori a  58% 
 altor persoane care au cauzat starea de insolvenţă prin una din faptele prevăzute de art.138 
  alit a- g din lege. Antrenarea răspunderii în situaţia lipsei documentelor. 

 - Insolvenţa transfrontalieră. 58% 
 - Planul de reorganizare. 58% 

 - Soluţionarea acţiunilor în anulare sau constatarea nulităţii hotărârilor AGA. 58% 
 - Concursul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului cu alte proceduri colective  58% 
 sau individuale de executare a creanţelor – practică neunitară. 

 - Concursul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului cu alte proceduri colective  58% 
 sau individuale de executare a creanţelor – practică neunitară. 

 - Închiderea procedurii. Modalitatea în care se pronunţă judecătorul sindic prin  58% 
 sentinţă/încheiere, asupra  închiderii/sau nu a procedurii insolvenţei, atunci când în  
 recurs s-a respins cererea de deschidere a procedurii, fiind parcurse în cadrul dosarului 

 - Procedura insolvenţei privind societăţile de asigurare si societăţile agricole 54% 

 Subdomeniu Insolvenţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contractele de credit în procedura insolvenţei 62% 
 - Administratorul special in procedura insolventei. 62% 
 - Clauzele abuzive din contracte şi procedura insolvenţei 62% 
 - Creantele garantate in procedura insolventei. 62% 
 - Deschiderea procedurii. Efecte. Persoane supuse procedurii. Situaţia actelor juridice  62% 
 efectuate de debitor şi terţi anterior şi în cursul procedurii. Plata creanţei şi acoperirea  
 pasivului de către debitor sau terţi. Consecinţe. 

 - Procedura simplificată şi particularităţile acesteia faţă de procedura generală a  62% 
 insolvenţei. 

 - Modalităţi de întregire a averii debitorului aflat în procedura insolvenţei. 62% 
 - Contractele de leasing în procedura insolvenţei 62% 
 - Drepturile şi obligaţiile creditorilor. Autorizarea comitetului creditorilor. 58% 
 - Insolvenţa transfrontalieră. 4% 

194 



 Subdomeniu Obligatiile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Executarea obligaţiilor.Mijloace de protecţie a drepturilor creditorului 62% 
 - Transmiterea şi transformarea obligaţiilor: cesiunea de creanţă, subrogaţia; preluarea  62% 
 datoriei, novaţia. Stingerea obligaţiilor: compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie,  
 imposibilitatea fortuită de executare. 

 - Modalităţile obligaţiilor condiţia, termenul. Obligaţiile complexe 62% 

 Subdomeniu Obligaţiile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Transmiterea şi transformarea obligaţiilor: cesiunea de creanţă, subrogaţia, preluarea  58% 
 datoriei, novaţia. Stingerea obligaţiilor: compensaţia, confuziunea, remiterea datoriei,  
 imposibilitatea fortuită de executare. 

 - Modalităţile obligaţiilor: condiţia, termenul. Obligaţiile complexe. 58% 
 - Executarea obligaţiilor. Mijloace de protecţie a drepturilor creditorului. 58% 

 Subdomeniu Procese funciare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Acţiunile în constatare referitoare la terenurile ce au intrat sub incidenţa legilor fondului 62% 
  funciar   

 Domeniu: Drept fiscal 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Despre expertiza contabila, in legatura cu domeniul economic. 58% 
 - Fonduri europene nerambursabile. Sancţionarea neregulilor. 58% 
 - Aspecte penale 54% 
 - Infractiuni economice 54% 
 - Actul administrativ fiscal. Particularităţi. 54% 
 - Contestaţia la executare în materie fiscală. 54% 
 - Taxe speciale. Taxa de claw-back. Timbrul de mediu. 54% 
 - Insolvenţa 50% 
 - Falimentul 50% 
 - Taxa pe valoare adăugată în tranzacţiile imobiliare ale persoanelor 35% 
 fizice 

 - Contravenţii prevăzute de Codul fiscal. Probleme controversate în practica judiciară 35% 
 - Aspecte ale deductibilitatii TVA prin prisma normelor dreptului comunitar si al  12% 
 jurisprudentei CJUE in aceasta materie 

 - Decizia de atragere a răspunderii solidare la plată  în condiţiile art. 27 Cod procedură  12% 
 fiscală ; condiţii efecte, explicitarea condiţiei relei credinţe 
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 - situaţia procedurii paralele de atragere a răspunderii administratorului în baza Legii nr.  
 85/2006 

 Subdomeniu Codul de procedura fiscal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Titlul de creanţă fiscală şi titlu executoriu fiscal, soluţionarea contestaţiilor formulate  12% 
 împotriva actelor administrative fiscale, executarea silită a titlurilor executorii fiscale,  
 contestaţia la executare, etc. 

 Subdomeniu Contencios fiscal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale 54% 
 - procedura contestaţiei actului administrativ fiscal 54% 
 - Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materie de TVA 54% 
 - Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului cu referire la raporturile de serviciu 54% 
  a functionarilor publici 

 - Procedura contestatiei actului administrativ fiscal 50% 

 Subdomeniu Cooperarea administrativa in domeniul fiscal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cooperarea administrativa in domeniul fiscal 54% 

 Subdomeniu Decizii de impunere 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Subiecţi de drept fiscal ; modalitatea de stabilire a calităţii de asigurat; consecinţa  12% 
 nerespectării dreptului la informare al contribuabilului; legalitatea emiterii actului de  
 impunere pentru o perioadă de 5 ani anteriori în lipsa unor decizii anuale de 

 Subdomeniu Domeniu general DF 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Metodologia anchetei infracţiunilor în domeniul fiscal; Contravenţii şi infracţiuni în  58% 
 dreptul fiscal. 

 - Taxa pe valoare adăugată. Dreptul de deducere. Incidenţa dreptului comunitar. 58% 
 - Reglementarea regimului produselor accizabile. Sancţiunile încălcării reglementărilor  58% 
 fiscale. Căi de atac. 

 - Soluţionarea contestaţiilor fiscale 54% 
 - Inadmisibilitatea unei cereri de restituire a taxei de poluare încasată potrivit OUG nr.  54% 
 50/2008 dacă nu se respectă procedura reglementată de OG nr. 92/2003 privind Codul de 
  procedură fiscală. 

 - Probleme practice privind competenţa materială a instanţelor de Contencios  54% 
 Administrativ (titlurile executorii emise de organele fiscale, litigiile privind funcţionarii  
 publici) 

 - Litigii rezultate din activitatea Curţii de Conturi. Stabilirea cadrului procesual cât  54% 
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 priveşte părţile participante la astfel de litigii. 

 - Necesitatea respectării de către reclamanţi a dispoziţiilor OUG nr. 92/2003 privind  54% 
 soluţionarea contestaţiilor în cadrul procedurii administrativ jurisdicţionale, faţă de  
 prevederile art. 7 din OUG nr. 50/2008. 

 - Impactul aderării României la UE asupra fiscalităţii şi compatibilitatea Codului fiscal  54% 
 cu reglementările comunitare. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind soluţionarea acţiunilor întemeiate pe noile  54% 
 reglementări ale Codului Fiscal şi Codului de procedură fiscală. 

 - Specificul raporturilor juridice fiscale şi evoluţia dinamică şi progresivă a  54% 
 reglementărilor în materie din perspectiva reglementării cadru – Codul fiscal, aprobat  
 prin Lg. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare 

 - OUG 58/2010 privind contribuţiile pentru drepturile de autor 54% 
 - Caracterul de titlu de creanţă al Deciziei de calcul al taxei de poluare 54% 
 - Actul administrativ fiscal 54% 
 - Căi de atac. Natură juridică. 54% 
 - Regimul juridic al TVA. 54% 
 - Principiile şi sfera de aplicare a codului de procedură fiscală. Actele administrativ  54% 
 fiscale. Stabilirea impozitelor şi taxelor. 

 - Îmbinarea laturii economice cu cea juridică şi fiscală într o viziune practică asupra  54% 
 aspectelor mai puţin cunoscute din procedura fiscală, ca bază de aplicare a tuturor legilor  
 fiscale speciale, care se adresează contribuabilului. 

 - Notiuni de fiscalitate pt. juristi 54% 
 - Competenţa materială în soluţionarea contestaţiei formulată împotriva actelor de  54% 
 executare emise în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. 

 - Contencios fiscal. Regimul juridic al deducerii TVA. Decizia V/2007 a ICCJ. 54% 
 - Aplicabilitatea dreptului comercial asupra normelor de procedură fiscală asupra taxelor  54% 
 şi impozitelor 

 - Taxa de poluare şi condiţiile aplicării O.U.G. nr.50/2008 în raport de prevederile  50% 
 Tratatului Comunităţii Europene. 

 - Excepţia de nelegalitate 50% 
 - Executarea clienţilor bugetari 50% 

 Subdomeniu Domeniul general drept administrativ 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contestarea actelor administrativ fiscale 54% 

 Subdomeniu Domeniul general drept fiscal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Titlul de creanţă. Titlul executoriu în domeniul creanţelor fiscale. 54% 

 Subdomeniu Legea 290/2003 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Procedura de soluţionare a litigiilor în materia Legii nr. 290/2003 ca urmare a  12% 
 modificărilor legislative recente. 

 Subdomeniu T.V.A. 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - norme de reglementare, condiţii de deducere; rambursare; data de la care se acordă  12% 
 dobânzi în cazul cererilor de rambursare nesoluţionate în termen de 45 zile. 

 Domeniu: Drept internaţional privat 

 Subdomeniu de.familiei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  46% 

 Subdomeniu Domeniu general DIP 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Norme de competenţă privind insolvenţa 46% 
 - Relaţii de familie cu element de extraneitate – lege aplicabilă. 42% 
 - Determinarea legii aplicabile în materia actului juridic 42% 
 - Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului Uniuni Europenea 42% 
 - Alegerea legii aplicabile moştenirii 42% 
 - Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat  42% 
 în domeniul insolvenţei .Norme de aplicare 

 - Competenţa în materia dreptului familiei atunci când există un element de extraneitate 42% 
 - Divorţ cu copii. Soţi cetăţeni români. Probleme de drept procesual civil 42% 
 - Comunicarea actelor de procedură în străinătate. 4% 

 Subdomeniu Domeniu general Drept internaţional privat 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dispoziţii de drept internaţional privat. 46% 

 Subdomeniu Domeniul general 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Determinarea legii aplicabile în materia actului juridic. 46% 

 Subdomeniu Domeniul general drept internaţional privat 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Norme de competenţă privind insolvenţa. 42% 
 - Regulamentul nr. 1346/2000 a Consiliului Uniunii Europene. 42% 

198 



 - Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat  42% 
 în domeniul insolvenţei. Norme de aplicare. 

 - Determinarea legii aplicabile în materia actului juridic. 42% 
 - Alegerea legii aplicabile moştenirii. 42% 
 - Competenţa în materia dreptului familiei atunci când există un element de extraneitate. 42% 
 - Relaţii de familie cu element de extraneitate – legea aplicabilă. 42% 
 - Divorţ cu copii. Soţi cetăţeni români. Probleme de drept procesual civil. 42% 

 Subdomeniu Dreptulfamiliei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea Regulamentului Bruxelles II BIS  Aplicarea Regulamentului Roma I/Roma  46% 

 Domeniu: Drept penal 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noul Cod penal 100% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile în perspectiva intrării în vigoare a noului Cod  100% 
 penal 

 - Legea 319/2006 privind accidentele de muncă. 96% 
 - Infracţiuni prevăzute de legi speciale 96% 
 - Individualizarea judiciară a pedepselor 96% 
 - Constatarea stării de insolvenţă ca situaţie premisă ce intră în conţinutul laturii  92% 
 obiective a infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 143 alin. 2 lit. c din  
 Legea nr. 85/2006 este o "stare de fapt" ce poate fi constatată prin orice mijloc 

 - Decizii în interesul legii referitoare la instituţia traficului de persoane şi a celei  92% 
 referitoare la infracţiunile de corupţie.Practica instanţei de control judiciar în materiile  
 menţionate. 

 -  92% 
 - Traficul de fiinţe umane. Justiţia pentru minori  92% 
 - Infracţiunii din legi speciale şi Infracţiunii prev.de art. 296 ind. 1 din  Lg.571/2003 92% 

 - -legea penală şi limitele ei de aplicare; -infracţiunea; -cauzele care înlătură răspunderea  92% 
 penală; -minoritatea; -sancţiunile penale; -cauzele care înlătură sau modifică executarea  
 pedepsei; -cauzele care înlătură efectele condamnării; -infracţiuni contr 

 - infracţiunea de înşelăciune infracţiunea de mărturie mincinoasă infracţiunea de viol 92% 
 - Presciptia speciala in dreptul penal roman. Presciptia si raspunderea minorului. 92% 
 - Distinctia intre infractiunile de abuz in serviciu prev. de Legea 78/2000 si conflictul de  92% 
 interese prev. si ped. de art.2531 C.pen. 

 - Dispozitii ale Noului Cod Civil cu relevanta in procesul penal - raspunderea civila  92% 
 delictuala, nulitatea actelor juridice, raspunderea persoanei juridice, situatia tertului  
 dobanditor de buna credinta, etc. 

 - Raspunderea penala a persoanei juridice relativ la infractiunea de ucidere din culpa prev. 92% 
  de art.178 C.p. corelate cu unele din infractiunile prev. de OUG 195/2002 republicata. 
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 - Restabilirea situatiei anterioare în faza urmaririi penale 92% 
 - Tehnici de investigare a infracţiunilor de criminalitate informatică 92% 
 - Spălare de bani - elemente teoretice şi practice 92% 
 - Infractiunea de conflict de interese 92% 
 - Sistemul sancţionator al concursului de infracţiuni în Noul Cod Penal 92% 
 - Sistemul sancţionator al recidivei conform noului Cod Penal 92% 
 - Administrarea si interpretarea probatoriului in cauzele ce au ca obiect infractiunea de fals 92% 
  in declaratii prevazuta de art. 28 din Legea nr. 176/2010 privind ANI.  

 - Investigarea infractiunilor privind achizitiile publice. 92% 
 - Imunitatea de jurisdictie. Categorii de persoane vizate, dispozitii interne si  92% 
 internationale incidente, procedura de ridicare a imunitatii. 

 - Confisacrea extinsa. Confiscarea de la terte persoane. Probatoriu. Acte simulate. 92% 
 - Tipologii de spalare a banilor. Sechestrarea bunurilor. Caracterul  autonom al  92% 
 infractiunii de spalare a banilor. Subiectul activ. 

 - Infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri 92% 
 - Conflicte de interese. Corelarea dispozitiilor art. 253 ind. 1 cu dispozitiile Legii nr.  92% 
 161/2003 si alte acte normative care reglementeaza diverse domenii de activitate in care  
 se pot constata conflicte de interese. practica judiciara in materie. Aspecte 

 - aspecte controversate apărute în jurisprudenţa rezultată din aplicarea instituţiei  92% 
 "schimbări în executarea unor hotărâri" şi cu precădere cureferire la "alte modificări de  
 pedepse" potrivit disp.art.449 Cpr.pen. 

 - Infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. Aspecte practice 92% 
 - Medierea ca procedură obligatorie în noile modificări legislative. 92% 
 - rejudecarea după extrădare 92% 
 - Aplicarea legii penale în timp 88% 
 - Individualizarea pedepselor în Noul Cod Penal 88% 
 - Infracţiunile contra persoanei în Noul Cod Penal 88% 

 - Minoritatea în Noul Cod Penal 88% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile după intrarea în vigoare a Noului Cod Penal 85% 
 - Prevederile noului Cod Penal cu privire la succesiunea legilor penale 85% 
 - Regimul de sancţionare a concursului de infracţiuni conform Noului Cod Penal 85% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile 81% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile în cursul procesului penal 81% 
 - Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu 81% 
 - Procedura judecăţii în camera preliminară 81% 
 - Noile coduri. 81% 
 - Confiscarea extinsă (art. 118 ind. 2 Cod Penal) 81% 
 - Aplicarea noului cod penal în cazul pedepselor definitive 77% 
 - Judecătorul de libertăţi şi măsurile preventive luate în cadrul urmăririi penale 73% 
 - Principiul oportunităţii în cursul urmăririi penale 73% 
 - Confiscarea extinsă-deficienţe de aplicare 73% 
 - Modalităţi de stingere a acţiunii penale 73% 
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 - Metode speciale de supraveghere sau cercetare 73% 
 - noulu Cod penal. Legea penală mai favorabilă 73% 
 - Legea penală mai favorabilă şi pluralitatea de infractori 73% 
 - Suspectul şi învinuitul în procesul penal 73% 
 - Începerea urmăririi penale in rem si in personam 73% 
 - Modalităţi de sesizare a instanţei de către procuror 73% 
 - Măsurile asigurătorii în noul Cod de procedură penală 73% 
 - Infracţiuni contra patrimoniului  prevăzute de Noul Cod penal. 73% 
 - Punerea în aplicare a noului Cod penal 73% 
 - Camera preliminară-factor stimulant sau impediment al operativităţii procesului penal 73% 
 - Legea penală mai favorabilă şi regimul sancţionator al minorilor 73% 
 - Legea penală mai favorabilă intervenită în cursul procesului. 73% 
 - Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de fraudă informatică şi înşelăciune -  69% 
 asemănări, deosebiri, încadrare juridică 

 - Infractiunile prevayute de Legea nr.241/2005 69% 
 - Măsurile de siguranţă şi pedepsele complementare 69% 
 - nu sunt propuneri noi 69% 
 - Aspecte teoretice şi practice privind punerea în aplicare a dispoziţiilor privind  69% 
 confiscarea extinsă, art. 118 ind. 2 Cod penal 

 - Aplicarea legii penale mai favorabile 69% 

 - Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 5  58% 
 din noul Cod penal 

 - Spălarea de bani în cazul infracţiunilor legate de finanţarea terorismului 58% 
 - Protecţia victimelor traficului de persoane 58% 
 - Confiscarea extinsă în noul Cod penal 58% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile, respectiv a pedepselor prevăzute de noul Cod  58% 
 penal 

 - 1. Măsuri preventive privind persoanele juridice. 2.
 Aplicarea legii penale mai favorabile  58% 
 în contextul noului Cod penal.3. Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală. 
 4. Separarea funcţiilor judiciare. Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Jud 

 - Modificările aduse de Legea nr. 187/2012 infracţiunilor aflate în competenţa DIICOT 58% 
 - tarfic de droguri de risc şi mare risc-concurs de infracţiuni între infracţiunile prev. de art. 58% 
  2al.1 siart.2al.2 din Legea nr. 143/2000 sau infracţiune continuată prev. de art. 2al.1şi2  
 din Legea nr. 143 /200, cu aplic.art.41al.2 Cod penal 

 - Criminalitatea informatică 58% 
 - Cercetarea infracţiunilor de spălarea banilor 58% 
 - Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu  58% 
 produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte  
 normative în vigoare 

 - Investigarea infracţiunilor economico-financiare în cadrul unui grup infracţional organizat 58% 

 - Răspunderea penală a persoanei juridice în Noul Cod penal (Noul Cod penal. Partea  58% 
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 generală, Titlul VI). Regimul pedepselor complementare aplicate. - Procedura privind  
 tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. 

 - Analiza infracţiunilor informatice prin prisma modificărilor noului Cod penal 58% 
 - Prescripţia răspunderii penale potrivit prevederilor noului Cod penal 58% 
 - Cooperare judiciară internaţională în materie penală în lumina noului cod penal 54% 
 - Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor noului cod de procedură penală cu privire la  54% 
 atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară 

 - Legea penală mai favorabilă în contextul intrării în vigoare a noilor coduri 54% 
 - Noul Cod penal, Noul Cod de procedură penală  54% 
 - Rejudecare după extrădare 54% 
 - Recunoaşterea hotărârilor străine în materie penală  54% 
 - Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii în aplicarea Noului Cod Penal 46% 
 - Realizarea unor activităţi de formare interdiciplinare care să abordeze teme comune mai  46% 
 multor specializări cum ar fi: 
 - aplicarea normelor privind răspunderea delictuală în cauzele civile şi în cauzele penale. 

 - Cumpărarea de influenţă. Calitatea subiectului activ. 46% 
 - Confiscarea extinsă.  46% 

 - Abuzul în serviciu din perspectiva noului Cod pena. 46% 
 - Legea penală mai favorabilă. Criterii de determinare. 46% 
 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind noile coduri, practică neunitară 46% 
 - Aplicarea legii penale în timp. Dispoziţii tranzitorii 38% 
 - Infracţiunile de corupţie în Noul Cod Penal 38% 
 - Regimul răspunderii penale a minorului în Noul Cod Penal 38% 
 - Infracţiunile contra persoanei din perspectiva Noului Cod Penal şi a Codului Penal în  38% 
 vigoare 

 - Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate în Noul Cod Penal 38% 
 - Răspunderea penală a persoanei juridice din perspectiva Noului Cod Penal 38% 
 - Infracţiunea de grup infracţional organizat potrivit noului Cod de procedură penală 38% 
 - Traficul de persoane potrivit noului Cod penal 38% 
 - Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii reglementate în Noul Cod de procedură penală 38% 
 - Ce este victimologia şi interacţiunea ei cu sistemul penal de justiţie 38% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive.  38% 
 - Drepturile  victimelor minore şi măsura respectării acestora prin procedurile judiciare 38% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile. Unitatea si pluralitatea de infractiuni 19% 
 -  8% 

 Subdomeniu (Drept penal-Partea specială)  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii  92% 
 privind convieţuirea socială. 

 Subdomeniu Aplicarea legii in timp 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Legea de dezincriminare 4% 
 - Aplicarea noului cod penal in cazul pedepselor definitive 4% 
 - Legea penala mai favorabila 4% 

 Subdomeniu Arestarea preventiva 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - -interpretarea cazului prev. de art.148 alin. 1 lit. d cod procedură penală „inculpatul a  96% 
 săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune" - pentru care dintre cele două  infracţiuni se  
 dispune arestarea;   

 Subdomeniu Asistenta juridica internationala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Asustenta juridica internationala in materie penala - Cazurile de neexecutare a  92% 
 mandatelor europene 

 Subdomeniu Asistenta juridica obligatorie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - avocat ales - lipsa acordului inculpatului de a fi asistat prin substituire - posibilitatea  96% 
 instanţei de a sancţiona apărătorul ales al inculpatului prin raportare  la dispoziţiile art.  
 171 alin. 41 cod procedură penală (două condiţii cumulative:lipsa nej 

 Subdomeniu Aspecte jurisprudenţiale privind procedura de recunoaştere pe cale incidentală 
a 
  hotărârilor penale străine 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cauzele de neimputabilitate in Noul Cod Penal.   92% 

 Subdomeniu Continut constitutiv 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Infractiunile privitoare la viata sexuala in actuala reglementare si in noua reglementare 96% 
 - Infreactiunea prevazuta de art. 87 al. 4 din OUG 195/2002 republicata, in cazul in care  92% 
 inculpatului nu i s-a adus la cunostinta ca are dreptul de a i se preleva probe de urina sau 
  saliva, in cazul in care din diverse motive refuza probe de sange 

 - Infractiunea de abandon de familie prevazuta de art. 305CP, in cazul in care inculpatul  88% 
 nu realizeaza venituri 

 Subdomeniu Criminalitate informatica 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Criminalitatea informatică. 96% 
 - Cercetarea la fata locului in cazul infractiunilor informatice. Parcticularitati privind  92% 
 ridicarea si pastrarea sistemelor informatice si a suporturilor de stocare a datelor  
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 informatice. 

 - Infracţiuni privind criminalitatea informatică Legea nr. 161/2003. Infracţiuni privind  92% 
 criminalitatea informatică prevăzută de Legea 365/2002. Elemente constitutive.  
 Condiţiile reţinerii răspunderii penale. Particularităţi privind descoperirea şi cercet 

 - Frauda cu carduri. Infracţiuni prevăzute de legea nr. 36/2002 privind comerţul electronic 92% 
  şi de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în  
 exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prev 

 - Infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic (art.42 51) 92% 

 - Criminalitatea informatică şi mijloacele sale financiare 92% 
 - Combaterea criminalităţii informatice. 92% 
 - Fraudele comise prin sistemele informatice si mijloacele de plata electronice 92% 

 Subdomeniu Criminalitate informatică 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Atacul informativ de tip phishing pe reţele sociale, licitaţii false organizate pe internet. 92% 
 - Specificul infracţional de fraudare a cardurilor bancare. 92% 
 - definirea noţiunii de monedă electronică şi prezentarea unui caz legal de criminalitate  92% 
 informatică. 

 Subdomeniu Criminalitatea informatică 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Tendinţe actuale în manifestarea criminalităţii informatice, metode şi tehnici de  92% 
 cercetare şi investigare. 

 - Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice, particularităţi privind  92% 
 ridicarea şi păstrarea sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor  
 informatice. 

 - Criminalitatea informatică - administrarea probatoriului în cauzele având ca obiect  92% 
 infracţiuni în domeniul informatic;aspecte tehnice. 

 Subdomeniu Delicventa juvenila 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drepturile minorilor condamnati la pedepse privative de libertate. 96% 
 - Masurile preventive in cazul infractorilor minori. 92% 

 Subdomeniu Delicvenţa juvenilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Măsuri preventive în cazul infractorilor minori  96% 

 Subdomeniu Domeniu general 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Confiscarea extinsa.Jurisprudenta instantelor de judecata. 96% 
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 Subdomeniu Domeniu general de drept penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Categorii de pedepse. 77% 

 Subdomeniu Domeniu general Drept penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea directă a dispoziţiilor CEDO de către instanţele naţionale. 96% 
 - Notiunea de infractiune in Noul Cod Penal. 96% 
 - Sancţiunile aplicate minorilor. Aplicarea legii penale mai favorabile în lumina Noului  96% 
 cod penal. 

 - Infracţiunile prevăzute de noul Cod penal. 96% 
 - Infracţiuni de corupţie şi serviciu. 96% 
 - Urmărirea penală a persoanelor juridice. 96% 
 - Punerea in executare a hotararii penale. 92% 
 - Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii. Abuzul de incredere prin  92% 
 fraudarea creditorilor, inselaciunea privind asigurarile, deturnarea licitatiilor publice. 

 - Noile dispoziţii ale Codului Penal al României 92% 
 - Infractiuni de prejudiciu prevazute in legile penale speciale 92% 
 - Noul Cod penal Aplicarea legii penale mai favorabilă. 92% 
 - Diferenţa între infracţiunea de contrabandă prevăzută de art. 270 alin.3 Cod vamal şi  92% 
 infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art. 296 ind.1 lit.e din Legea nr. 571/2003. 

 - Noutăţi în materie penală în perspectiva intrării în vigoare a noilor coduri 92% 
 - Autorul şi participanţii. Categorii de pedepse. Măsuri educative privative de libertate.  92% 
 Infracţiuni contra vieţii. Infracţiuni de corupţie şi serviciu. 

 - Autorul şi participanţii. 92% 
 - CEDO penal. 92% 
 - Cooperare judiciară internaţională în materie penală. 92% 
 - Infracţiuni contra vieţii. 92% 
 - noul cod penal 92% 
 - Măsuri educative privative de libertate. 92% 
 - Asemănări/deosebiri între infracţiunile de trafic de minori şi proxenetism. 92% 
 - Competenţele organelor de urmărire penală privind soluţionarea cererii de prelungire a  92% 
 dreptului de circulaţie pe drumurile publice, conform art. 111 din OUG 195/2002. 

 - Măsuri preventive aplicate minorilor. 92% 
 - Infracţiunea de abandon de familie prevăzută de art. 305 alin. 1 lit. c C.p., sub aspect  88% 
 penal şi procesual penal. 

 - Categorii de pedepse. 88% 

 Subdomeniu Domeniul general 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Răspunderea penală a persoanei juridice. 65% 

 Subdomeniu Domeniul general drept penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Măsuri preventive aplicate minorilor. 81% 
 - Sancţiuni aplicate minorilor. Aplicarea legii penale mai favorabile în lumina Noului  81% 
 Cod penal. 

 - Individualizarea pedepselor.Renunţarea la aplicarea pedepsei.  77% 
 - Infracţiuni contra vieţii. 77% 

 Subdomeniu Drept penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Stabilirea întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală  96% 
 prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 în cazul în care situaţia de fapt  
 vizează sustragerea inculpaţilor de la plata unor sume de bani datorate cu titlu  

 - Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii  77% 
 privind convieţuirea socială. 

 - Răspunderea penală a persoanei juridice. 77% 
 - Pedepse. Amânarea aplicării pedepsei. 77% 
 - -Infractiunile din noul Cod penal;-Pedepsele din noul Cod penal;-Probele si  4% 
 mijloacele de proba in noul Cod de procedura penala;-Procedura in Camera preliminara 
  si judecatorul de Camera preliminara(rolul si atributiile).  

 Subdomeniu Drept penal special 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Infracţiuni electorale în viziunea noului cod penal. 38% 
 Infracţiuni contra vieţii - uciderea la cererea victimei. 
 Evaziunea fiscală.  

 Subdomeniu Drept procesual penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cooperarea internaţională în materie penală  92% 
 - Principiile noi consacrate de noul cod de procedură penală. 38% 
 Urmărirea penală din perspectiva noului cod de procedură penală 

 Subdomeniu Elemente de extraneitate 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - -inculpaţi cetăţeni străini şi cu domiciliul în ţări din afara Uniunii Europene (Ucraina,  92% 
 Republica Moldova) - procedura de citare, obţinerea de date privind persoana -  
 domiciliul exact, fişa de cazier judiciar, etc. (convenţii aplicabile)  -inculpat cetă 

 Subdomeniu Executări penale 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Executarea cheltuielilor judiciare aplicate cetăţenilor străini care nu au domiciliul în  77% 
 România. 

 Subdomeniu Individualizarea judiciară a pedepselor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Anularea suspendării condiţionate a executării pedpselor în cazul inculpaţilor minori 92% 
 - Individualizarea pedepselor. Renuntarea la aplicarea pedepsei si amanarea aplicarii  92% 
 pedepsei in Noul Cod Penal. 

 - Anularea suspendării condiţionate a executării pedpselor în cazul inculpaţilor minori   92% 

 Subdomeniu Informatii clasificate 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Informatii clasificate. Obtinere certificat ORNISS 42% 

 Subdomeniu Infracţiunea 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cauze justificative  27% 
 Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii. 
 Consimţământul persoanei vătămate. 

 Subdomeniu Infractiuni 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Inselaciunea in conventii 4% 

 Subdomeniu Infracţiuni 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Infracţiunea de înşelăciune comisă prin intermediul societăţilor de brokeraj 92% 
 - Răspunderea asigurătorului în procesul penal 92% 

 - Infracţiunea de delapidare prev. de art.215/1 Cod penal şi infr. prev. de art.272 din  92% 
 L.31/90. Aspecte comparative. 

 - Spălarea de bani în cazul infracţiunilor legate de finanţarea terorismului. 92% 
 - Săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin mijloace de comunicare la distanţă. Aspecte  92% 
 practice. 

 - Reţinerea infracţiunii de emitere a unei file CEC "în alb" prevăzută de art. 84 al.1 pctr.3 88% 
  din Legea 59/1934 în contextul dispoziţiilor art. 67-71 din Normele Cadru nr.7/1994  
 ale B.N.R (Monitorul oficial  nr. 119 bis  din 14 iunie 1995)care exclud angaja 

 Subdomeniu Infracţiuni contra persoanei . 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Caracterul complex al infracţiunii prev. de art.178 alin.3 Cod penal 96% 
 - Caracterul complex al infracţiunii prev. de art.178 alin.3 Cod penal. 54% 
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 Subdomeniu Infractiuni de coruptie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Investigarea infractiunilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice 92% 

 Subdomeniu Infractiuni din legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Criterii de distinctie intre art.7 si art.8 din Legea 39/2003 92% 
 - Infractiuni privind comertul electronic 92% 
 - Infractiunea de spalare de bani 92% 

 Subdomeniu Infractiuni economice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Criminalitatea fiscala in contextul crizei economice! 92% 
 - Evaziunea fiscala 92% 
 - Inselaciunea prin emiterea de cecuri si bilete la ordin 92% 
 - Evaziune fiscala. Obliga?iile de inregistrare ?i de raportare a tranzac?iilor  81% 
 intracomunitare 

 - Evaziune fiscala 81% 

 Subdomeniu Infracţiuni în Codul penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contravenţii în materia dreptului mediului şi dreptului consumatorilor 88% 

 Subdomeniu Infractiuni prevazute de legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - - Infractiuni prevazute de Legea 78/2000 92% 
 - - Infractiuni prevazute de Legea 241/2005 92% 
 - - Infrcatiuni prevazute de Legea 656/2002 92% 

 Subdomeniu Infracţiuni prevăzute de legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Concursul de infracţiuni între „evaziunea fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea  96% 
 241/2005, „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, 
  desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate 

 - Care este caracterul bunurilor, foloaselor necuvenite şi a avantajelor patrimoniale în  92% 
 cazul infracţiunilor prev. în dispoziţiile speciale ale Legii nr. 78/2000 - art. 12, art. 13,  
 art. 13/2 ? Există diferenţe între aceste avantaje şi bunurile sau valoril 

 - Există concurs între infracţiunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca  92% 
 rezultate obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene  
 prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 şi infracţiunea de fals în înscrisur 
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 Subdomeniu Infracţiuni prevăzute în legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Metodologia investigării infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de  100% 
 bani. 

 - infracţiuni privind dreptul de proprietate intelectuală 100% 
 - Particularităţi. Noţiuni de contabilitate necesare analizei documentelor contabile ale  96% 
 unei societăţi pentru identificarea existenţei infracţiunilor de evaziune fiscală. 

 - Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie. Abrogare. Incriminarea faptei printr o altă 96% 
  dispoziţie cu caracter penal. Schimbarea încadrării juridice. Extinderea efectelor  
 recursului exercitat de procuror cu privire la alt inculpat. Constatarea rămân 

 - Investigarea infracţiunii de evaziune fiscală. Elemente constitutive. 96% 
 - Fenomenul şi infracţiunea de spălare de bani. Particularităţile cercetării infracţiunilor  96% 
 prevăzute în Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,  
 precum şi instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 

 - Infracţiunea de evaziune fiscală 96% 
 - Infracţiunea de contrabandă, astfel cum a fost reglementată de Legea 86/2006 privind  96% 
 Codul vamal al României, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/23.06.2010 

 - Posibilitatea de acordare de despăgubiri proprietarilor autoturismelor avariate în urma  96% 
 unui accident produs în contextul comiterii unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe  
 drumurile publice (de ex. art. 86 alin.1 sau art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/ 

 - Impozitarea şi taxarea operaţiunilor intracomunitare. Registrul operatorilor  96% 
 intracomunitari. Acte de evaziune fiscală în cazul operaţiunilor intracomunitare; 

 - Comunicarea hotărârii de condamnare în vederea anulării permisului de conducere.  96% 
 Instituţia căreia îi revine această obligaţie 

 - Criminalitatea economico financiară. 96% 
 - Cooperarea judiciară internaţională în combaterea traficului de persoane 92% 
 - Traficul de persoane. Legea 678/2001. Infracţiuni conexe. Aspecte controversate privind 92% 
  traficul de persoane în raport de alte infracţiuni. Practică judiciară. 

 - Piaţa de capital. 92% 
 - Evaziunea fiscală săvârşită de persoana juridică. Răspunderea penală, calitatea în  92% 
 procedura judiciară a reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, părţii civile, părţii  
 responsabile civilmente. 

 - Recalcularea alcoolemiei în cazul infracţiunii prev. de art.87 alin.1 92% 
 - Răspunderea penală comparativ cu cea civilă, contravenţională în cazul infracţiunilor  92% 
 privind protecţia mediului. Aspecte teoretice şi practice. 

 - Conducerea pe drumurile publice a unui atovehicul de către o persoană având o  92% 
 alcoolemie peste limita legală. Sustragerea de la recoltarea probelor biologice. Încadrarea  
 juridică corectă, în una din cele 2 infracţiuni, în cazul în care conducătorul autove 

 - Corelarea dintre art. 6 din Legea 241/2005 şi art. 303 din Legea 95/2006 şi aprecierea  92% 
 caracterului de infracţiune unică sau infracţiune continuată. 

 - Incidenţa art. 85 alin. 4 rap. la art. 82 alin. 4 din OUG 195/2002 în cazul expirării  92% 
 valabilităţii sau lipsei asigurării pentru cazurile de răspundere civilă 

 - Elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art.86 al.1 din O.U.G. nr.195/2002  92% 
 republicată (efectele ridicării permisului de conducere pe perioada cât se efectuează  
 urmărirea penală în cauzele ce au ca obiect infracţiuni rutiere) 
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 - Infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 132 din Legea nr.  92% 
 78/2000. Distincţia între acestea şi conflictul de interese incriminat de art. 253 ind. 1  

 - Urmărirea penală în cazul accidentelor de muncă 92% 
 - Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul de a se supune  92% 
 recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei.  
 Conducerea cu permisul suspendat 

 - Asistenţa victimelor 92% 
 - Urmărirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 365/2002; Corelări cu  92% 
 Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societăţii  
 informaţionale 

 - Incriminarea tăierii ilegale de arbori în virtutea modificărilor aduse prin Legea  92% 
 nr.46/2008 

 - Aspecte generale de cercetare a infracţiunilor de criminalitate informatică şi mijloacele  92% 
 tehnice de prevenire 

 - Individualizarea pedepselor în cazul infracţiunilor de corupţie 92% 
 - Infracţiunea prevăzută în art.5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la  92% 
 dispoziţie a unei locuinţe pentru consumul de droguri 

 - Posibilitatea reţinerii în concurs ideal a infracţiunilor prevăzute de art. 27 al. 1 din  92% 
 Legea nr. 365/2002 şi art. 209 din Codul penal. 

 - Infracţiuni de corupţie săvârşite de militari. Subiect activ şi competenţa după calitatea  92% 
 persoanei 

 - Infracţiunile incriminate de Legea nr.194/2011 (aspecte doctrinare şi de jurisprudenţă). 92% 
 - Circulaţia pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals sau neînmatriculat,  92% 
 infracţiune unică sau în concurs, în condiţiile în care numărul de înmatriculare este  
 expirat; 

 - Studiu comparativ între infracţiuni de contrabandă prevăzute de Legea nr. 86/2006 şi  92% 
 infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005.Încadrare juridică.  
 Pluralitate infracţională. 

 - Schimbul de informaţii şi cooperarea dintre autoriţăţile fiscale ale tărilor membre ale  92% 
 Comunităţii Europene. 

 - Încadrare juridică. Aplicarea legii mai favorabile. 92% 
 - Infraţiuni prevăzute în Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 92% 
 - Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 46/2008 – Codul silvic 92% 
 - Metode de evaluare a bunurilor. Aspecte practice privind infracţiunile de corupţie şi  92% 
 fraudele comise în domeniul achiziţiilor publice 

 - Forme agravante. Concursul cu alte infracţiuni. Aspecte de practică judiciară 92% 
 - Posibilitatea existenţei tentativei la infracţiunile asimilate infracţiunii de contrabandă,  92% 
 introduse prin art. IX pct. 2 din OUG 54/2010 

 - Metode de investigare şi probare a schemelor de spălare a banilor prin intermediul off  92% 
 shorurilor şi paradisurilor fiscale. 

 - Particularităţile cercetării infracţiunilor prevăzute în interpretarea disp.art.120 din Legea  92% 
 nr. 46/2008 cu privire la imposibilitatea aplicării sancţiunii cu caracter administrativ 

 - Traficul de minori şi proxenetismul 92% 
 - Competenţa materială şi după calitatea persoanei a Direcţiei Naţionale Anticorupţie 92% 
 - Tipologii de spălare a banilor. 92% 
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 - Infracţiunile prevăzute de Codul fiscal 92% 
 - Delimitarea acestor infracţiuni de infracţiunile de lipsire de libertate în mod ilegal  92% 
 prevăzută de art. 189 alin.3 Cod penal şi de infracţiunile prevăzută de art. 329 alin.2,3  
 Cod penal 

 - Infracţiunile prevăzute de art. O.U.G. 243/2000 privind protecţia mediului înconjurător 92% 
 - Infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. Aspecte teoretice şi  92% 
 practice 

 - Tehnici de investigare a infracţiunilor economico financiare. 92% 
 - Mijloacele de probaţiune în cazul infracţiunilor de corupţie şi cele asimilate  92% 
 infracţiunilor de corupţie 

 - Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de contrabandă 92% 
 - Mijloacele legale de prevenire a criminalităţii informatice 92% 
 - Reglementarea infracţiunilor în domeniul informaticii. Probaţiunea. Aspecte practice  92% 
 privind instrumentarea cauzelor în domeniul criminalităţii informatice organizate 

 - Rambursarea de TVA – practica judiciară şi modificări legislative. 92% 
 - Întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 85 ind. 2 din OUG  92% 
 195/2002, în situaţia conducerii unui autoturism cu autorizaţia provizorie expirată 

 - Cooperarea internaţională în investigarea, prevenirea şi combaterea traficului de droguri 92% 
 - Aspecte teoretice şi practice în aplicarea OUG 54/2010 privind unele măsuri de  92% 
 combatere a evaziunii fiscale. 

 - Aspecte procedurale privind cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane 92% 
 - Infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice O.U.G. 195/2002 în lumina  92% 
 noilor reglementări legale 

 - Prevenirea şi combaterea traficului de droguri Legea nr. 143/2000 92% 
 - Politica europeană privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 92% 
 - Noţiuni introductive – definiţie, clasificare, componente. Introducere în tranzacţionarea  92% 
 instrumentelor financiare derivate; Societăţile de servicii de investiţii financiare –  
 caracterizare, reglementare, mecanism de funcţionare; Abuzul de piaţă; Emite 

 - Prevenirea şi combaterea traficului de persoane Legea nr. 678/2001 92% 
 - Infracţiunea de terorism – modul de investigare a acestor infracţiuni şi probaţiunea 92% 
 - Infracţiuni financiar bancare. 92% 
 - Infracţiuni la legea securităţii şi sănătăţii în muncă Legea nr.319/2006 92% 
 - Aspecte teoretice şi practice în cercetarea acestor infracţiuni 92% 
 - Prelungirea dovezii de circulaţie, conform OUG 195/2002 republicată, în raport de  92% 
 Decizia nr.742/24.06.2008 a CCR Cazuri în care se poate formula o astfel de cerere din  
 partea inculpatului, modalitatea de soluţionare a cererii de către instanţă 

 - Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. 92% 
 - Particularităţi ale elementului subiectiv. Determinarea sferei de cuprindere a noţiunii de  92% 
 infracţiuni de contrabandă şi asimilatele acesteia, şi stabilirea competenţei organelor de  
 urmărire penală. Practică judiciară în materie 

 - Infracţiunile contra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, reglementate de  92% 
 Legea nr. 78/2000. 

 - Infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie – aspecte teoretice şi practice 92% 
 - Administrarea probatoriului în dosarele economice complexe. 92% 
 - Infracţiuni prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale. Condiţionări  92% 
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 ale punerii în mişcare şi exercitării acţiunii penale în acest domeniu. 

 - Infracţiuni săvârşite prin încălcarea legii privind achiziţiile publice – Legea nr.34/2006  92% 
 – încadrare juridică. 

 - Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 92% 
 - Necesitatea existenţei unei infracţiuni premisă. Cauze care înlătură răspunderea penală.  92% 
 Procedura privind urmărirea şi judecarea infracţiunilor de spălare a banilor. 

 - Infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 13/2  92% 
 din Legea nr. 78/2000, precum şi a celei aflate în legătură cu infracţiunile de corupţie,  
 prev. de art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 

 - Investigarea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere 92% 
 - Cauze de impunitate sau de reducere a pedepsei prevăzute de legea evaziunii fiscale. 88% 
 - Atribuţiile ONPCSB. Colaborarea interinstituţională. 88% 
 - Distincţii în ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunilor prevăzută de art. 18 ind. 1, 88% 
  18 ind.2 şi 18 ind. 3 din Legea nr. 78/2000, actualizată 

 - Posibilitatea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării speciale a autovehiculului,  88% 
 eventual parţială, prin echivalent bănesc, în baza art. 118 lit. b Cod penal, în situaţia  
 comiterii unor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice 

 - Procedura de soluţionare a cererilor având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie,  88% 
 prevăzut de art.11 alin.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 - Sancţionarea conducătorului unei combine agricole care nu deţine permis de conducere  88% 
 şi/sau are o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală 

 Subdomeniu Infractiuni prevazute in legi speciale;Legea 241/2005 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Obligativitatea masurilor asiguratorii in cazul infractiunilor de evaziune fiscala 92% 

 Subdomeniu Infractiuni prevăzute în Partea specială a Codului penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Infractiunea de spălare de bani în noul Cod Penal 96% 

 Subdomeniu Infracţiuni prevăzute în Partea specială a Codului penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură  96% 
 privată prevăzută de art. 290 din Codul penal, în ipoteza în care se alcătuieşte fictiv, în  
 totalitate sau în parte, un înscris sub semnătură privată 

 - Latura civilă a infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.  96% 
 Situaţii. Răspunderea civilă a asiguratorul de răspundere civilă auto în cazul  
 infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. Practica în domeniu 

 - Infracţiunea de rele tratamente aplicate minorilor, detalierea cerinţei privind Punerea în  96% 
 primejdie gravă a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale ale minorului 

 - Infracţiuni contra patrimoniului 92% 
 - Infracţiuni contra libertăţii persoanei 92% 
 - Infracţiuni de fals 92% 
 - Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: obstrucţionarea justiţiei; influenţarea declaraţiilor;  92% 
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 răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei; presiunea asupra justiţiei; compromiterea  
 intereselor justiţiei; încălcarea solemnităţii şedinţei; ult 

 - Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Analiza modului în care poate fi săvârşit. Este  92% 
 sau nu necesar un înscris preexistent 

 - Înşelăciunea – problematica cecului şi a biletului la ordin 92% 
 - Infracţiuni de serviciu. Delimitarea acestora de alte infracţiuni din cod precum şi  92% 
 probatoriul special ce trebuie a fi administrat în astfel de cauze 

 - Infracţiunea de mărturie mincinoasă 92% 
 - Infracţionalitatea de delapidare subiectul pasiv al infracţiunii. 92% 
 - Distincţia dintre infracţiunea de ultraj şi cea de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 92% 
  272/1 Cod penal. Posibilitatea reţinerii în concurs a celor două infracţiuni 

 - Distincţia dintre infracţiunea de abuz de încredere şi infracţiunea de furt. Noţiune.  92% 
 Condiţii. Practică judiciară 

 - Insulta şi calomnia – incriminare sau dezincriminare 92% 
 - Infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii în raport cu cea de exercitare fără drept 92% 
  a profesiei de avocat, prev. de art. 25 din Legea nr. 51/1995. Problematica barourilor  
 paralele şi a membrilor acestora 

 - Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei 92% 
 - Infracţiunile de abuz în serviciu sau infracţiunile din culpă reţinute în sarcina persoanei  92% 
 fizice, care a acţionat în numele sau în interesul persoanei juridice 

 - Diferenţele între infracţiuni de trafic de influenţă prev. de art.257 C.p. şi cea de  92% 
 înşelăciune prev. de art.215 C.p. 

 - Infracţiunea de mărturie mincinoasă comisă de către expert într o cauză civilă sau penală 92% 
  – particularităţi privind administrarea probatoriului 

 - Infracţiunea de ultraj. Lucrătorul de poliţie subiect pasiv al infracţiunii. Definirea  92% 
 noţiunilor timpul serviciului şi pentru fapte săvârşite în timpul serviciului 

 - Infracţiunea de viol. Conţinut şi practică judiciară. Probleme controversate 92% 
 - Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială 92% 
 - Conflictul de interese 92% 
 - Gestiunea frauduloasă 92% 
 - Infracţiunea de instigare la discriminare – art. 317 C.p. Aspecte teoretice si practice 92% 
 - Tentativa la infracţiunea de omor. Condiţiile reţinerii circumstanţei atenuante a  92% 
 provocării. Disproporţie vădită între gravitatea urmărilor cauzate prin săvârşirea faptei şi  
 gravitatea urmărilor ce s ar fi putut produce prin neînlăturarea pericolului 

 - Asemănări/deosebiri, mărturie mincinoasă/fals în declaraţii 92% 
 - Purtarea abuzivă 92% 
 - Admisibilitatea cererii de acordare a daunelor morale pentru prejudiciul produs indirect  92% 
 ca urmare a comiterii unei infracţiuni de fals în înscrisuri, în lipsa constatării comiterii  
 unei infracţiuni de înşelăciune. Problematica contopirii pedepselor 

 - Infracţiunea de ultraj prevăzută de art. 239 Cod penal şi infracţiunea de sfidarea  92% 
 organelor judiciare, prevăzută de art. 272 ind. 1 Cod penal. Studiu comparativ. 

 - Particularităţile cercetării infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 365/2002 republicată,  92% 
 privind comerţul electronic 

 - Ultrajul 92% 
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 - Abuzul în serviciu reglementat de Codul penal şi Legea nr. 78/2000 – distincţii. 92% 
 - Asemănări şi deosebiri între infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri, prev. 92% 
  de art. 242 Cod penal şi infracţiunea de reţinere sau distrugere de înscrisuri prev. de art.  
 272 Cod penal. Subsidiaritatea reglementării privind infracţiunile de  

 - Relaţia infracţiunii de violare de domiciliu cu unele infracţiuni contra patrimoniului 92% 
 - Posibilitatea de încadrare a tâlhăriei comise în locuinţa proprie a infractorului în  92% 
 dispoziţiile art. 211 alin. 2/1 

 - Nerespectarea obligaţiei de eliberare a proceselor verbale de punere în posesie de către  92% 
 membrii comisiilor de aplicare a legii fondului funciar, constituie infracţiunea de abuz în  
 serviciu prev.de art.246 C.p. sau contravenţia prev.de art.110 lit.a din L 

 - Probleme ivite în practică cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt 88% 
 - Aspecte teoretice şi practice în contextul situaţiei actuale economico sociale 88% 
 - Abuz de încredere. Nerestituirea sumelor de bani date cu titlu de împrumut 88% 
 - Aspecte referitoare la acţiunea penală şi acţiunea civilă în cazul infracţiunii de tulburare  88% 
 de posesie 

 - Denunţul şi plângerea – elemente constitutive ale infracţiunii de denunţare calomnioasă  88% 
 art. 259 Cod penal 

 - Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p. ). Elementele  88% 
 constitutive ale infracţiunii 

 - Distincţia dintre infracţiunea de furt şi infracţiunea de tâlhărie 88% 
 - Distincţia dintre infracţiunea de şantaj şi infracţiunea de înşelăciune. Noţiune. Condiţii. 88% 
  Practică judiciară 

 - Furt calificat prev. de art.208 al.1, 209 al.1 lit.i, al.3 lit.h. Distrugere prev. de art. 217  88% 
 al.3 Cod penalConcurs de infractiuni . 

 - Abandonul de familie 88% 

 Subdomeniu Infractiuni prevazute la legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Mijloace speciale de  investigatie în materia infractiunii de coruptie, investigatori sub  92% 
 acoperire, provocarea agentilor statului   in materia infractiunii de corup?ie 

 Subdomeniu Infracţiuni silvice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Răspunderea civilă în cazul tăierilor de arbori din proprietatea privată. Calitatea şi  92% 
 constituirea de parte civilă. Calculul prejudiciului cauzat prin infracţiunea de tăiere.  
 Defalcarea prejudiciului cauzat prin tăiere şi a valorii materialului lemnos su 

 Subdomeniu Infracţiunilor referitoare la regimul rutier 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Aspecte teoretice şi practice privind recalcularea alcoolemiei în cadrul infracţiunilor  88% 
 referitoare la regimul rutier 

 Subdomeniu Justiţia pentru minori 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Minoritatea în Noul cod penal 92% 

 Subdomeniu Legea 76/2008 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - interpretarea art.5 alin. 3 din Lege - natura sesizării instanţei din partea organului de  92% 
 anchetă penală competent privind solicitarea acestuia de a dispune  prelevarea probelor  
 biologice tară acordul persoanelor suspecte (calificarea sesizarii  - cauza u 

 Subdomeniu Legea nr.78/2000 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Particulariţăţi privind investigarea infracţiunilor economico-financiare şi a spălării  46% 
 banilor proveniţi din infracţiunile de corupţie. 

 - Modalităţi practice de abordare a investigaţiei în cauzele privind infracţiunile de  46% 
 corupţie. 

 Subdomeniu Legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 58% 
  alin. 1 litera b din Legea nr. 241/2005, achiziţii intracomunitare, în ipoteza vinderii  
 produselor achiziţionate din străinătate fără plata TVA, cu încsarea acest 

 - Evaziunea fiscală şi infracţiunile din codul fiscal. 54% 
 - Infractiunile prevazute in legi speciale in reglementarea noului cod penal 4% 

 Subdomeniu Minori 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Sistemul sanctionator aplicabil minorilor 4% 

 Subdomeniu nfracţiuni prevăzute în Partea specială a Codului penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Încadrarea juridică a infracţiunii de tentativă la omor.  88% 

 Subdomeniu NOUL COD DE PROCEDURA PENALA 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dispozitii tranzitorii din legea de punere in aplicare a Noului cod de procedura penala. 15% 
 - Dispozitii tranzitorii din legea de punere in aplicare a Noului cod de procedura penala 15% 
 - Masurile p[reventive 15% 
 - Masurile preventive 15% 

 Subdomeniu Noul Cod penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Elemente de noutate în partea generală. 100% 
 - Elemente de noutate în partea specială. 100% 
 - Cauzele justificative in Noul Cod Penal. 96% 
 - Cauzele de neimputabilitate in Noul Cod Penal. 96% 
 - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni în Noul Cod Penal. 96% 
 - Regimul răspunderii penale a minorului în Noul Cod Penal. 96% 
 -             Măsuri preventive.Liberare provizorie.Admisibilitatea cererii de liberare  96% 
 provizorie în cazul inculpatului arestat preventive în ipotezele prev.de art.148 lit.a, b,c  
 sau d din Codul de procedură penală. 

 - Individualizarea executării pedepsei 96% 
 - Infracţiunile electorale în Noul Cod Penal. 96% 
 - Configuraţia şi obiectul material al infracţiunilor non incriminante în noul cod penal 96% 
 - Infractiuni prevazute in legi speciale introduse in Noul Cod Penal. 96% 
 - Sistemul sanctionator. 96% 
 - Modificările aduse instituţiilor de drept penal în noul Cod penal, partea generală. 96% 
 - Recidiva in Noul Cod Penal. 96% 
 - Individualizarea judiciară a pedepselor şi a executării acestora în Noul Cod penal 96% 
 - Principiul oportunitatii urmaririi penale 96% 
 - Răspunderea penală a persoanei juridice şi procedura privind tragerea la răspundere  96% 
 penală a acesteia 

 - Infrac?iuni contra persoanei 96% 
 - Răspunderea penală a persoanei juridice 96% 
 - Elemente constitutive ale infracţiunilor prevăzute în Titlu VI al Noului Cod penal -  96% 
 Infracţiunile de  fals, incriminate de legiuitor prin dispoziţiile Noului Cod penal aflate în  
 competenţa judecătoriilor. 

 - Presiuni asupra justitiei/Sfidarea instantei/Ultrajul judiciar 96% 

 - Dispozitii speciale aplicabile infractorilor minori in cazul masurilor preventive conform  96% 
 Noului Cod Penal 

 - Cauzele justificative in Noul Cod Penal.   96% 
 - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 96% 
 - Judecata in cauzele cu infractori minori conform Noului Cod Penal 96% 
 - Fraudele patrimoniale savarsite prin sisteme informatice si mijloacele de plata  96% 
 electronice 

 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 77% 
 - Recursul în casaţie 77% 
 - Camera preliminară 77% 
 - Noua măsură preventivă a arestului la domiciliu 77% 
 - Aplicarea legii penale în timp. Dispoziţii tranzitorii. 77% 
 - Noile măsuri educative neprivative de libertate 77% 
 - Pedeapsa în caz de recidivă 77% 
 - Aplicarea legii penale în timp 77% 
 - Urmărirea penală 77% 
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 - Presiuni asupra justitiei 77% 
 - Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale 77% 
 - Vatamarea fatului 77% 
 - Violarea vietii private 77% 
 - Stingerea acţiunii penale 77% 
 - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 65% 
 - Sistemul sancţionator al minorilor . 58% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile dupa intrarea in vigoare a NCP 23% 
 - Prevederile Noului cod penal cu privire la succesiunea legilor penale 23% 
 - Sistemul sanctionator al recidivei in NCP 23% 
 - Sistemul sanctionator al concursului de infractiuni in NCP 23% 
 - Raspunderea penala a persoanei juridice 23% 
 - Individualizarea pedepselor in NCP 23% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile 15% 
 - APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE. 15% 
 - INSTITUTII JURIDICE NOU INTRODUSE. 15% 
 - Institutii juridice nou introduse 15% 
 - Aplicarea legii penale mai favorabile in perspectiva intrarii in vigoare a noului cod  4% 
 penal . 

 Subdomeniu Parte generala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Confiscarea speciala extinsa in lumina noilor reglementari 100% 
 - Regimul sanctionator aplicabil minorilor 92% 
 - Pluraritatea de infractiuni si tratamentul sanctionator al acestuia 92% 
 - Puncte de reper pentru aplicarea unitara a legii penale mai favorabile in contextul  77% 
 succesiunii de legi penale in timp 

 - Elemente de continuitate si noutate in materia sanctiunilor penale 77% 

 Subdomeniu Parte Generală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Legea penală mai favorabilă 92% 
 intervenită după condamnarea definitivă 

 - Legea penală mai favorabilă 92% 
 intervenită în cursul procesului 

 - Răspunderea penală a persoanei juridice 23% 
 - Pedepsele 23% 
 - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 23% 
 - Aplicarea dispoziţiilor legale privind prescripţia răspunderii penale prin prisma  23% 
 modificărilor aduse de Noul Cod Penal 

 Subdomeniu Parte speciala 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Bancruta frauduloasa reglementata de noul Cod penal 92% 
 - Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei in lumina noului Cod penal 92% 
 - Elemente de continuitate si noutate in materia infractiunilor contra persoanei 77% 

 Subdomeniu Parte specială 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Infracţiunile informatice   92% 
 - Infracţiuni contra patrimoniului          92% 
 prevăzute de noul Cod penal   

 - Infracţiuni contra vieţii                         prevăzute de noul Cod penal   92% 
 - Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice 23% 
 - Infracţiuni contra persoanei 23% 

 Subdomeniu Partea generala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte referitoare la luarea măsurilor de siguranţă 96% 
 - Măsurile asiguratorii în reglementarea noului Cod penal 96% 
 - Confiscarea specială 96% 
 - Categoriile de persoane juridice care răspund din punct de vedere penal conform  96% 
 L.278/2006 şi răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul european 

 - Posibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei stabilite pentru o infracţiune 92% 
  intenţionată, pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă ca urmare a revocării  
 suspendării condiţionate a executării acesteia din urmă, în cazul îndeplinirii 

 - Raspunderea penala apersoanei juridice 92% 
 - Individualizarea pedepsei sub aspectul executării 92% 
 - Individualizarea legală şi judiciară a pedepsei. Circumstanţe atenuante şi agravante.  92% 
 Concursul dintre acestea. Practică judiciară 

 - Prescripţia răspunderii penale în cazul săvârşirii unei tentative 92% 
 - Noul Cod Penal. Principii generale. Instituţii noi Comparaţie cu vechea reglementare.  92% 
 Fapte noi incriminate în Codul penal. 

 - Pedeapsa ce determină calculul termenului de reabilitare în cazul pedepselor rezultante 92% 
 - Pedepsele complementare. Condiţii de aplicare atunci când sunt expres prevăzute de  92% 
 textul de incriminare 

 - Ordonanţa preşedinţială privind suspendarea provizorie a executării silite Legea nr.  92% 
 275/2006 privind executarea pedepselor 

 - Prescripţia executării pedepsei 92% 
 - Noul Cod Penal Raspunderea penala a persoanei juridice 92% 
 - Noul Cod Penal Minoritatea 92% 
 - Posibilitatea reţinerii de circumstanţe atenuante în cazul inculpatului minor pentru care  92% 
 instanţa aplică o măsură educativă 

 - Pluralitatea de subiecţi pasivi în cadrul infracţiunii continuate 92% 
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 - Efectele amnistiei în situaţii speciale 92% 
 - Concursul de infracţiuni 92% 
 - Noul cod penal şi codul penal anterior; Insituţii noi, aplicarea legii celei mai favorabile 92% 
 - Cauzele justificative. Împrejurări care înlătură cea de a doua dintre trăsăturile esenţiale  92% 
 ale infracţiunii caracterul nejustificat 

 - Încadrarea juridică a actelor materiale întreprinse de complice atunci când acesta le  92% 
 săvârşeşte sub aspectul laturii subiective cu o altă formă de intenţie decât intenţia cerută  
 de lege pentru infracţiunea comisă de autor 

 - Noul Cod Penal Cauzele care inlatura raspunderea penala 92% 
 - Împrejurări care atenuează sau agravează răspunderea penală 92% 

 - Cauzele de neimputabilitate care înlătură cea de a treia trăsătură a infracţiunii  92% 
 imputabilitatea 

 - Încetarea executării pedepsei la locul de muncă 92% 
 - Ordinea în care se aplică normele privind contopirea determinată de existenţa  92% 
 concursului de infracţiuni, recidivă, precum şi restul rămas de executat 

 - Cauzele de agravare a răspunderii penale. Recidiva, stabilirea stării de recidivă,  92% 
 tratamentul penal al recidivei, recidiva şi liberarea condiţionată, concursul între cauzele  
 de agravare şi cele de atenuare. Aspecte teoretice şi practice, practica neunita 

 - Analiza şi conţinutul măsurilor educative neprivative de libertate 92% 
 - Tratamentul penal al recidivei 92% 
 - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 92% 
 - Termenul de reabilitare judecătorească 92% 
 - Cauze care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării 92% 
 - Probleme de practică judiciară în privinţa aplicării pedepselor accesorii, cu referire  92% 
 expresă la pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părinteşti. Condiţii în care se  
 dispune 

 - Principiul oportunităţii în reglementarea noului Cod penal 92% 
 - Amânarea aplicării pedepsei 92% 
 - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Calculul termenelor de încercare 92% 
 - Noul Cod Penal Individualizarea pedepselor 92% 
 - Cauzele care inlatura raspunderea penala 92% 
 - Modalităţile culpei. Trăsături specifice 92% 
 - Recidiva, stabilirea starii de recidiva, tratamenul penal al recidivei. 92% 
 - Aplicarea pedepselor accesorii. Condiţii de aplicare atunci când sunt expres prevăzute  92% 
 de textul de incriminare. Aplicarea pedepselor accesorii în lumina hotărârilor CEDO 

 - Sesizarea instanţei de judecată în procedura liberării condiţionate 92% 
 - Munca în folosul comunităţii ca sancţiune penală în cazul infractorilor minori 92% 
 - Aplicarea principiului legii mai favorabile în cazul răspunderii persoanei juridice 92% 
 - Legitima apărare în condiţii speciale 92% 
 - Reglementarea distinctă a unor infracţiuni comise asupra membrilor de familie 92% 
 - Minoritatea Aspecte referitoare la măsurile educative aplicate minorilor. Regimul de  92% 
 sancţionare a infractorului minor 

 - Modalităţi de individualizare a pedepsei 92% 
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 - Renunţarea la aplicarea pedepsei 92% 
 - Liberarea condiţionată 92% 
 - Definirea notiunii de „interes public” în cadrul institu?iei renun?ării la urmărirea penală 92% 
 - Minoritatea 92% 

 - Liberarea provizorie 92% 
 - Măsura preventivă de a nu părăsi ţara 92% 
 - Răspunderea părinţilor alături de inculpatul minor devenit major la data sesizării  92% 
 instanţei 

 - Aplicarea în timp şi spaţiu a legii penale române. 92% 
 - Recidiva în cazul suspendării condiţionate şi graţierii 92% 
 - Aplicarea în timp şi spaţiu a legii penale române 92% 
 - Măsurile de siguranţă 92% 
 - Criterii de apreciere a relei credinţe în neîndeplinirea măsurilor de supraveghere.  92% 
 Practică neunitară 

 - Răspunderea penală a persoanei juridice ( Legea 278/2006) 92% 
 - Modalităţi de stabilire a cuantumului cauţiunii într o cerere de liberare provizorie pe  92% 
 cauţiune în funcţie de pericolul social 

 - Noul cod penal Cauzele care inlatura consecintele condamnarii 92% 
 - Legitima apărare. Alternative la pedeapsa cu închisoare 92% 
 - Criterii de individualizare a pedepselor .Practică neunitară 92% 
 - Condiţiile reţinerii răspunderii penale a persoanei juridice. Pedepsele aplicabile  92% 
 persoanei juridice; categorii, feluri de pedepse, individualizare. Categoriile de infracţiuni  
 ce pot fi comise de persoana juridică. Conţinutul pedepselor principale şi com 

 - Legea de dezincriminare 92% 
 - Criteriile de apreciere a gradului de pericol social prevăzute de art. 18/1 din Codul  88% 
 penal. Metodologia de stabilire a pericolului social ca trăsătură esenţială a infracţiunii.  
 Necesitatea menţinerii instituţiei. Instituţii similare în dreptul comparat 

 - Criteriile de apreciere a gradului de pericol social prevăzute de art. 18 indice 1 Cod  88% 
 penal în raport cu principiul oportunităţii 

 - Abrogarea prevederilor art.10 din Legea 241/2005 prin prevederile art.74/1 C.p.  88% 
 Efectele declarării neconstituţionalităţii a prev. de art.74/1 C.p. prin prin Decizia a Curţii 
  Constituţionale nr. 573/2011 

 - Modificările aduse de NCP în materia unită?ii ?i pluralită?ii de infrac?iuni 77% 
 - Noul Cod penal - Confiscarea prin echivalent 35% 
 - Confiscarea extinsa 19% 
 - Cauzele justificative.Cauzele de imputabilitate 19% 
 - Raspunderea penala a persoanei juridice 19% 
 - Cauzele care inlatura raspunderea penala 19% 
 - Noul co penalşi codul anterior;Institutii noi, aplicarea legii cele mai favorabile . 4% 

 Subdomeniu Partea Generală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Aspecte teoretice şi practice privind confiscarea extinsă reglementată de art.118^2 Cod  92% 
 penal 

 - Răspunderea penală a persoanei juridice   92% 
 - Modificările aduse de NCP în materia unităţii şi pluralităţii de infracţiuni. 69% 
 - Legea penală mai favorabilă intervenită după condamnarea definitivă. 69% 
 - Infracţiuni contra vieţii  prevăzute de Noul Cod penal. 69% 
 - Instituţia renunţării la aplicarea pedepsei (condiţii, efecte, anularea renunţării la aplicarea 69% 
  pedepsei). 

 - Pedepsele accesorii şi pedepsele complementare. 69% 
 - Puncte de reper pentru aplicarea unitară a legii penale mai favorabile în contextual  69% 
 succesiunii de legi penale în timp. 

 - Regimul măsurilor educative privative de libertate. 69% 
 - Legea de dezincriminare. 69% 
 - Elemente de continuitate şi noutate în material sancţiunilor penale. 69% 
 - Aplicarea legii în timp. Situaţii practice de interpretare a legii mai favorabile în cazul  65% 
 hotărârilor definitive. 

 - Prescripţia specială extinsă. 38% 

 Subdomeniu Partea generală/Partea specială 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Pedepsele accesorii şi complementare - conţinut, durată, mod de aplicare; Liberarea  92% 
 condiţionată - diferenţa între actuala reglementare şi cea din Noul Cod Penal.Rolul  
 consilierilor de probaţiune; Infracţiunile contra autorităţii în Noul Cod Penal (art. 2 

 Subdomeniu Partea Speciala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Conflictul de interese 35% 
 - Infractiuni de omor 19% 
 - Infractiuni de coruptie 19% 
 - Infractiuni de serviciu 19% 
 - Infractiuni contra infaptuirii justitiei 19% 

 Subdomeniu Partea specială 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea legii penale în timp şi legii penale mai favorabile, din persoectiva intrării în  96% 
 vigoare a noului Cod penal 

 - Noul Cod Penal Infractiuni de coruptie si de serviciu 92% 

 - Darea de mită. Cauza specială care înlătură caracterul penal al faptei şi cauza specială de  92% 
 nepedepsire. Condiţii de aplicabilitate. 

 - Confiscarea specială. 77% 
 - Cauze care înlătură consecinţele condamnării. 77% 
 - Cauzele care înlătura răspunderea penală – Noul Cod penal. 77% 
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 - Agresiuni asupra fătului (art. 201 – 202 NCP). 73% 
 - Infracţiuni electorale (art. 385 – 392 NCP). 73% 
 - Elemente de  de continuitate  şi noutate în material infracţiunilor contra persoanei. 69% 
 - Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 238 – 247 NCP). 69% 
 - Aplicarea legii penale în timp şi a legii penale mai favorabile, din perspectiva intrării în 46% 
  vigoare a noului Cod penal. 

 Subdomeniu pedepse complemetare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi conform art 64  C.pen în  92% 
 cazul pedepselor cu închisoarea cu suspendarea condiţionată 

 Subdomeniu pedepsele 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - regimul sancţionator în noul cod penalaplicarea legii penale mai favorabile 69% 
 - Individualizarea pedepselor. 23% 
 Renunţarea la aplicarea pedepsei .  
 Amânarea aplicării pedepsei. 

 - Pedepsele complementare. 23% 
 Elemente de noutate. Aplicarea şi executarea pedepselor complementare. 

 Subdomeniu Penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea dispoziţiilor art. 320 1  Cod procedură penală 92% 
 - Noul Cod penal şi Noul Cod de  procedură penală 92% 
 - Cooperarea judiciară în materie penală 92% 

 Subdomeniu Practica ÎCCJ 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Decizii în interesul legii privind modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art.3201 Cod  92% 
 procedură penală 

 Subdomeniu Prescripţia 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Întreruperea cursului prescripţiei prin emiterea mandatului european de arestare. 92% 

 Subdomeniu Principiile fundamentale ale procesului penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Principiul aflarii adevarului in procesul penal 92% 

 Subdomeniu Probele şi mijloacele de probă 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Administrarea probatoriului în dosarele economice complexe.  Infracţiunea de spălare de 92% 
  bani. Particularităţile cerecetării infracţiunilor prevăzute în Legea 656/2002 privind  
 prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi instituirea unor măsuri de preven 

 Subdomeniu Procedura penala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - -Masurile preventive in noul Cod de procedura penala;-Problema incompatibilitatilor; 4% 
 -Contestatia privind durata procesului penal;-Asistenta juridica si reprezentarea. 

 Subdomeniu Procedura penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Acordul de vinovăţie în procesul penal. 77% 

 Subdomeniu Recidiva 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Recidiva şi tehnica de contopire, în cazul comiterii unei noi infracţiuni, între momentul 92% 
  condamnării definitive la pedeapsa închisorii cu suspendarea executări sub supraveghere  
 şi cel al revocării suspendării pentru nerespectarea măsurilor prev. de ar 

 Subdomeniu Recunoasterea hotararilor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Recunoasterea hotararilor penale straine - aspecte practice 92% 

 Subdomeniu Regimul de sancţionare a infractorilor minori din perspectiva noului 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Măsuri educative privative şi neprivative de libertate. 23% 

 Subdomeniu Trafic de persoane 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - - interpretarea agravantei prev. de art.12 alin.2 lit a din Lege, prin raportare şi la art. 13 92% 
   alin.  3 cu trimitere la art.12 alin.2 lit a din Lege (trafic de  persoane/trafic de minori),  
 respectiv „săvârşirea infracţiunii de două sau mai multe persoane 

 Subdomeniu Unificarea practicii judiciare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicabilitatea art18 ind1 Cp in cazul anumitor categorii de infractiuni(Legea 59/1934,  88% 
 Legea 8/1996) 

223 



 Domeniu: Drept procesual civil 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecata în primă instanţă. Procedura în căile de atac potrivit Noului Cod de procedură  65% 
 civilă. Dispoziţii tranzitorii. 

 - Asistenţa juridică şi reprezentarea 65% 
 - Excepţiile procesuale 65% 
 - Dispoziţii ale Noului Cod de procedură civilă şi a legii de punere în aplicare a acestuia, 62% 
  referitoare la: Competenţa instanţelor judecătoreşti; Căile de atac; Procedura în faţa  
 primei instanţe. 

 - Aspecte noi cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. 62% 
 - Structura hotărârilor judecătoreşti - Redactarea 62% 
 - Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute 62% 
 - Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Recursul în Noul Cod de Procedură Civilă; Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 62% 
  în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept 

 - Interevenţii în procesul civil 62% 
 - Procedura şi competenţa instanţei în domeniul recunoaşterii pe cale incidentală a  62% 
 hotărârilor civile străine. 

 - Nulitatea actelor de procedură 62% 
 - Executarea silită.Încuviinţarea executării silite. Comparaţie între actualul şi Noul Cod  62% 
 de Procedură Civilă. 

 - Contestaţia la executare 62% 

 - Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Măsuri asigurătorii 62% 
 - Procedura judecarii cauzelor civile - privind cererea de emitere a ordinului de protectie,  62% 
 potrivit Legii 217/2003 - cai de atac. 

 - Mijloace de probă în Noul Cod de Procedură Civilă. Legea aplicabilă(art.26) 62% 
 - Cheltuieli de judecată 62% 
 - Codul de  procedură civilă- procedura  în faţa  primei instanţe, căile  de atac, procedura  62% 
  necontencioasă, măsuri asiguratorii şi provizorii; 

 - Principii si institutii reglementate in noul cod de procedura civila, principiul egalitatii, 62% 
  principiul dreptului la un proces echitabil solutionat intr-un termen optim, judecata in  
 prima instanta. 

 - Competenţa instanţelor prevăzută de Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Execitarea silită -  învestire, încuviinţare 62% 
 - Somaţia de plată 62% 
 - Noul Cod de Procedură Civilă. Procedura în faţa primei instanţe. 62% 
 - Contestaţia privind tergiversarea procesului. 58% 
 - Soluţionarea incidentelor procedurale ivite în procedura preliminară în situaţia unui  58% 
 cadru procesual complex (coparticipări procesuale active şi pasive). 

 - Executarea silita a obligatiilor de a face/obligatiilor de a nu face in lumina Noului Cod  58% 

224 



 de Procedura Civila 

 - Contestatia la executare în lumina Noului Cod de Procedura Civila 58% 
 - Contestatia privind tergiversarea procesului 58% 
 - Procedura partajului judiciar în lumina Noului Cod de Procedura 58% 
 - Nulitatea actelor de procedură în Noul Cod de procedură civilă. 58% 
 - Competenţa instanţelor judecătoreşti. 58% 
 - Procedura în faţa primei instanţe. 58% 
 - Caile de atac 58% 
 - Procedura contencioasă potrivit NCPC. 58% 
 - Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare. 58% 
 - Căile de atac în lumina Noului Cod de procedură civilă. 58% 
 - Proceduri speciale.  58% 
 - Raporturile instanţă – barou/avocat reglementate de Noul Cod de procedură civilă.  58% 
 - Excepţii procesuale în noul Cod de procedură civilă. 58% 
 - Medierea 58% 
 - Reprezentarea procesuală a persoanei juridice 50% 
 - Drept procesual civil. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. 50% 

 - Medierea 50% 
 - Regularizarea cererii de chemare în judecată 50% 
 - Noul Cod de procedură civilă: procedura de citare, termenele procedurale, încuviinţarea  42% 
 şi administrarea probelor, formularea cererilor în instanţă, pronunţarea hotărârii, căile de  
 atac 

 - Consecinţele procesuale ale absorbţiei Codului Comercial în noul Cod civil 42% 
 - Proceduri speciale în N.C.P.C. 38% 
 Executare silită 

 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind noile coduri, practică neunitară 38% 
 - Medierea în procesul civil. 38% 
 - Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii în aplicarea Noului Cod de Procedură Civilă 38% 
 - Caile de atac.Judecata in prima instanta.Executarea silita.Proceduri speciale. 12% 

 Subdomeniu Acte de procedura 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Comunicarea actelor de procedura 4% 

 Subdomeniu Actele de procedură 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Forma cererilor. Citarea. Nulităţile procedurale. 58% 

 Subdomeniu Ajutor public judiciar OUG 51/2008 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea dispoziţiilor art.50 indice 2 privind restituirea ajutorului public judiciar în  65% 
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 condiţiile solicitării ulterioare a unei noi cereri de ajutor public judiciar sub forma plăţii  
 onorariului executorului judecătoresc. 

 - Aplicarea dispoziţiilor art.50 indice 2 privind restituirea ajutorului public judiciar în  65% 
 condiţiile solicitării ulterioare a unei noi cereri de ajutor public judiciar sub forma plăţii  
 onorariului executorului judecătoresc 

 Subdomeniu cai de atac 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - aplicarea art. 457 alin. 3 in materia cererii de reexaminare prevazuta de art. 200 alin. 4  8% 
 si 6 si in materia altor cai speciale de atac 

 - procedura de regularizare. sanctiuni 8% 
 - Caile extraordinare de atac 4% 

 Subdomeniu Căi de atac în N.C.P.C. 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Căile de atac în reglementarea  Noului Cod de procedură civilă. 58% 

 Subdomeniu Cai de atac in NCPC 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Apel, Recurs - in viziunea Noului Cod de Procedura Civila, Revizuire 62% 

 Subdomeniu Cai de atc 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Apelul in noul cod de procedura civila 4% 

 Subdomeniu Căile de atac în Noul Cod de procedură civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Apel. Recurs – în viziunea Noului Cod de procedură civilă. Revizuire. 58% 

 Subdomeniu Citarea si comunicarea actelor de procedura 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Citarea sotului care este cetatean strain si nu i se cunoste domiciliul sau resedinta din  62% 
 strainatate - aspecte procedurale 

 Subdomeniu Citarea şi comunicarea actelor de procedură 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Citarea soţului care este cetăţean străin ori nu i se cunoaşte domiciliul sau reşedinţa din 58% 
  străinătate – aspecte procedurale. 

 Subdomeniu competenta instantelor 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Competenta de solutionare a cererii de declarare judecatoreasca a mortii 38% 

 Subdomeniu Contestatia la executare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Obiect, conditii de admisibilitate, termene, instanta competenta 62% 

 Subdomeniu Contestaţia la executare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contestaţia la executare  în lumina Noului Cod de procedură civilă. 58% 
 - Obiect, condiţii de admisibilitate, termen, instanţa competentă. 58% 
 - Obiect, condiţii de admisibilitate, termene, instanţa competentă. 58% 

 Subdomeniu Contravenţii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicabilitatea interdicţiilor probatorii prevăzute de art. 315 NCPC în materie  50% 
 contravenţională 

 - Întreruperea termenului de 15 zile de introducere a plângerii în cazul unei plângeri  50% 
 anulate în baza art. 200 al. 3 NCPC 

 Subdomeniu Dispoziţii generale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  Cazuri de incompatibilitate a judecătorului în Noul Cod de Procedură civilă.Procedura 65% 
  abţinerii şi recuzării. 

 - Cazuri de incompatibilitate a judecătorului în Noul Cod de procedură civilă. Procedura  58% 
 abţinerii şi recuzării. 

 Subdomeniu Domeniu DPC 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Participarea procurorului în cauzele întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009 62% 

 Subdomeniu Domeniu general Drept procesual civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecata în primă instanţă. 62% 

 Subdomeniu Domeniul general 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Urmărirea imobiliară. 58% 
 - Căile de atac. Apelul. 58% 
 - Procedura regularizării cererii de chemare în judecată conform NCPC. 58% 
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 - Căile extraordinare de atac. 58% 

 Subdomeniu Domeniul special 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori. 58% 
 - Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiei de a nu face. 58% 
 - Proceduri speciale noi conform NCPC - Procedura cu privire la cererile de valoare  58% 
 redusă, Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept şi Procedura privitoare la  
 înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii. 

 Subdomeniu Drept procesual civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Măsurile asiguratorii 65% 
 - Contestaţia la executare: a) competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare a unui  65% 
 titlu executoriu obţinut pe calea contenciosului administrativ prin prisma dispoziţiilor  
 art. 2 alin. (1) lit. ţ) din Legea nr. 554/2004; b) regi 

 - Contestaţie la executare contestarea silită a unei creanţe fiscale(titlu de creanţă  65% 
 reprezentat de un act administrativ fiscal sau titlu de creanţă reprezentat de declaraţia de  
 impunere a contestatorului. 

 - Răspunderea civilă a magistraţilor pentru exercitarea profesiei cu rea credinţă sau  65% 
 neglijenţă gravă 

 - Criterii de evaluare a acţiunilor patrimoniale evaluabile raportat la obiectul contractului. 65% 
  Stabilirea valorii obiectului acţiunii 

 - Timbrajul cererilor de partaj 62% 
 - Somaţia de plată în ordonanţa de plată. Asemănări şi deosebiri. 62% 
 - Posibilitatea instanţei de a pune în discuţie extinderea cadrului procesual. Opoziţia  62% 
 părţilor. Consecinţe 

 - Calculul termenului de recurs pentru procurorul de şedinţă de la parchetul ierarhic  62% 
 superior celui care a exercitat calea de atac a apelului 

 - Raportul dintre dreptul de acces la justiţie şi exercitarea cu rea credinţă a drepturilor  62% 
 procesuale. Probleme practice 

 - Somaţia de plată: a) aplicabilitatea O.G. nr. 5/2001 în relaţiile dintre comercianţi după  62% 
 intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 119/2007. Raportul dintre prevederile acestor acte  
 normative şi cele ale Regulamentului privind procedura europeană a somaţiei de p 

 - Aspecte noi cuprinse în noul Cod de procedură civilă. 62% 
 - Incidente procesuale privind compunerea sau constituirea instanţei 62% 
 - Executarea unor obligaţii de plată stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi  62% 
 irevocabile în sarcina statului dreptul intern şi jurisprudenţa CEDO 

 - Considerente teoretice practice cu privire la excepţiile de procedură 62% 
 - Admisibilitatea/inadmisibilitatea recursului împotriva unei decizii pronunţate în recurs 62% 
 - Revizuirea. Obiect. Admisibilitate 62% 

 - Procedura revizuirii hotărârii judecătoreşti ca urmare a admiterii unei cereri la CEDO în 62% 
  legătură cu hotărârea a cărei revizuire se cere 
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 - Timbrarea cererilor atunci când se solicită executarea silită în baza mai multor titluri  62% 
 executorii 

 - Titluri executorii: a) în materie fiscală; b) cambia, biletul la ordin, cecul: căi de atac  62% 
 împotriva încheierii de învestire cu formulă executorie; c) învestirea cu formulă  
 executorie a hotărârilor comerciale pronunţate în cadrul somaţiilor de plată în 

 - Procedura în căile de atac potrivit noului Cod civil. Dispoziţii tranzitorii. 62% 
 - Prima zi de înfăţişare. Noţiunea şi importanţa acesteia în desfăşurarea procesului civil. 62% 
 - Considerente teoretice şi practice la excepţiile de fond 62% 
 - Forme de manifestare a exerciţiului abuziv a drepturilor procedurale, introducerea  62% 
 cererilor vădit netemeinice şi în scop şicanatoriu, cereri de măsuri asiguratorii multiple şi 
  excesive 

 - Participarea procurorului în procesul civil potrivit Noului Cod Civil, Noului Cod de  62% 
 procedura civilă şi legi speciale 

 - Regresul statului împotriva persoanelor vinovate pentru obligarea sa la plata satisfacţiei 62% 
  echitabile prin hotărâri CEDO 

 - Consecinţa nedepunerii cererii reconvenţionale în termenul prevăzut de lege 62% 
 - Sistemul căilor de atac în noul Cod Civil de Procedură Civilă 62% 
 - Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr.  62% 
 146/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 276/2009: taxa se calculează pe  
 loturi sau cel care solicită achită taxa integrală? 

 - Noul Cod de procedura civila. Noutăţi legislative. Comparaţie între vechiul cod şi noul 62% 
  cod. 

 - Noul cod de procedura civila 62% 
 - Opoziţia la executare în materia cambiei, cecului şi biletului la ordin. 62% 
 - Noţiunea de “vătămare” şi nulităţile actelor de procedură în materie civilă 62% 
 - Competenţa teritorială pentru soluţionarea acţiunii de partajare a unor imobile  62% 
 succesorale după dezbaterea succesiunii 

 - Divorţul cu elemente de extraneitate. Instanţa competentă Recunoaşterea hotărârii de  62% 
 divorţ pronunţată într un alt stat 

 - Noul Cod de procedură civilă şi legea „micii reforme în justiţie: citarea participanţilor  62% 
 la proces şi comunicarea actelor de procedură, proba cu înscrisuri şi martori, stabilirea  
 termenelor de judecată; soluţionarea procesului civil într un termen optim 

 - Incidente privind competenţa după valoare în fostele cauze comerciale, ca urmare a  62% 
 Noului Cod civil 

 - Participarea şi atribuţiile procurorului în procesul civil în raport cu dispoziţiile noului  62% 
 cod civil 

 - Principalele instituţii reglementate de Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Drept naţional şi drept comparat privind ajutorul public judiciar 62% 
 - Întoarcerea executării silite în situaţia în care debitorul a plătit de bună voie suma  62% 
 înscrisă în titlul executoriu 

 - Participarea terţilor în procesul civil 62% 
 - Excepţia de nelegalitate 62% 
 - Acţiunea în pretenţii formulată împotriva statului român pentru nerespectarea duratei  62% 
 rezonabile a proceselor civile şi penale. Admisibilitate. Calitate procesuală pasivă 

 - Pluralitatea pasivă în cererile având ca obiect încuviinţarea executării silite. Unicitatea  62% 
 titlului executoriu 
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 - Cazuri de casare cu trimitere spre rejudecare 312 alin. (5) C. proc. civ. interpretare  62% 
 restrictivă posibilitatea administrării probelor după casare cu reţinere în instanţa care a  
 judecat recursul 

 - Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane  62% 
 - Participarea procurorului în cauzele civile, conform prevederilor noului Cod civil şi  62% 
 noului Cod de procedură civilă. 

 - Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă 62% 
 - Reglementarea vizând asigurarea unei practici judiciare unitare - Noul Cod de procedură 62% 
  civilă  

 - Modalităţile de executare silită 62% 
 - Părţile raportului juridic având ca obiect acordarea cheltuielilor de judecată 62% 
 - Modificarile aduse Codului de procedura civila prin L 71/2011 62% 
 - Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă 62% 
 - Cooperarea judiciară internaţională în materie civilă   62% 
 - Lărgirea noţiunii de „termen în cunoştinţă”, ca urmare a „micii reforme”. Aspecte  58% 
 legale şi practice. 

 - Actiune modificarea actiunii in cursul judecatii in prima instanta, modificarea actiunii  58% 
 sau intregirea acesteia in faza rejudecarii ca urmare a casarii cu trimitere. Completarea  
 actiunii. 

 - Obligativitatea timbrării în ipoteza contestaţiei la executare formulate împotriva unui  58% 
 titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească 

 - Aplicabilitatea in timp a disp. procedurale privind Legea nr. 202/2010 si nr. 71/2011 58% 
 - Posibilitatea cenzurării de către instanţă a cuantumului cheltuielilor de judecată ce  58% 
 urmează a fi puse în sarcina celui care a pierdut procesul prin prisma dispoziţiilor art.  
 274 alin. (3) C. proc. civ. 

 - Soluţiile instanţei de recurs în lumina dispoziţiilor Legii nr. 202/2010 şi aplicarea în  58% 
 timp a dispoziţiilor noi de procedură prevăzute de acest act normativ. 

 - Medierea în procesul civil 58% 
 - Medierea în procesul civil. 58% 
 - Compatibilitatea dispoziţiilor art. 304 pct. 6 C. proc. civ. cu art. 322 pct. 2 C. proc.  58% 
 - Aplicarea prevederilor art. 81 şi 31 din Legea nr. 146/1997 după abrogarea O.G. nr.  58% 
 12/1998 

 - Importanţa ajutorului publici judiciar în materie civilă în vederea asigurării accesului la 58% 
  justiţie 

 - Comunicarea hotărârilor irevocabile în baza art. III din Legea nr. 276/2009 58% 
 - Posibilitatea cenzurării de către instanţă a cuantumului cheltuielilor de judecată ce  58% 
 urmează a fi puse în sarcina celui care a pierdut procesul, prin prisma art. 274 alin 3  
 C.p.c. 

 - Aplicarea dispoziţiilor art.149 cod procedură civilă privind stenografierea dezbaterilor la 58% 
  cererea părţii. Condiţiile în care se încuviinţează stenografierea şedinţei şi modalitatea  
 concreta de numire a experţilor stenografi. 

 - Importanţa ajutorului public judiciar în materie civilă în vederea asigurării accesului la  58% 
 justiţie 

 - Actiune modificarea acţiunii în cursul judecăţii în primă instanţă,modificarea acţiunii  58% 
 sau întregirea acesteia în faza rejudecării cauzei ca urmare a casării cu  
 trimitere.Completarea acţiunii. 
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 - Probleme ivite în practica instanţelor, urmare a modificării, în anul 2009, a Legii nr.  58% 
 146/1997 privind taxele judiciare de timbru: modul de stabilire a taxelor de timbru  
 pentru căile de atac declarate după intrarea în vigoare a modificărilor aduse prin 

 - Expertiza judiciară – mijloc de probă în procesul civil 58% 
 - Admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale întemeiate pe art. 581 C. proc. civ. în materia  58% 
 dreptului muncii (suspendarea efectelor deciziei de concediere sau ale altor decizii) 

 - Admisibilitatea revizuirii hotărârilor pronunţate în procedura somaţiei de plată 58% 
 - Aplicarea dispoziţiilor art.149 cod procedură civilă privind stenografierea dezbaterilor la 58% 
  cererea părţii. Condiţiile în care se încuviinţează stenografierea şedinţei şi modalitatea  
 concreta de numire a experţilor stenografi. 

 - Pluralitatea pasivă în cererile având ca obiect încuviinţarea executării silite. Unicitatea  58% 
 titlului executoriu. 

 - Consecinţa nedepunerii cererii reconvenţionale în termenul prevăzut de lege. 58% 
 - Medierea. 58% 
 - Intervenienţii în procesul civil. 58% 
 - Răspunderea civilă a magistraţilor pentru exercitarea profesiei cu rea credinţă sau  58% 
 neglijenţă gravă. 

 - Competenţa instanţelor prevăzută de NCPC. 58% 
 - Regresul statului împotriva persoanelor vinovate pentru obligarea sa la plata satisfacţiei 58% 
  echitabile prin hotărâri CEDO. 

 - Judecata în primă instanţă. Procedura în căile de atac potrivit NCPC. Dispoziţii  58% 
 tranzitorii. 

 - Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată. 58% 
 - Întoarcerea executării silite în situaţia în care debitorul a plătit de bună voie suma  58% 
 înscrisă în titlul executori. 

 - Nulitatea actelor de procedură. 58% 
 - Procedura în căile de atac potrivit Noului Cod civil. Dispoziţii tranzitorii. 58% 
 - - Posibilitatea cenzurării de către instanţă a cuantumului cheltuielilor de judecată ce 
 58% 
 urmează a fi puse în sarcina celui care a pierdut procesul prin prisma dispoziţiilor art.274 
  alin.3 Cod procedură civilă. 

 - Admisibilitatea/inadmisibilitatea recursului împotriva unei decizii pronunţate în recurs. 58% 
 - Comunicarea hotărârilor irevocabile în baza art.III din Legea nr.276/2009. 58% 
 - Aspecte noi cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. 58% 
 - Drept naţional şi drept comparat privind ajutorul public judiciar. 58% 
 - Opoziţia la executare în materia cambiei, cecului şi biletului la ordin. 58% 
 - Procedura revizuirii hotărârii judecătoreşti ca urmare a admiterii unei cereri la CEDO în 58% 
  legătură cu hotărârea a cărei revizuire se cere. 

 - Contestaţia la executare. 58% 
 - Recursul în Noul Cod de procedură civilă. Sesizarea ICCJ în vederea pronunţării unei  58% 
 hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept. 

 - Excepţiile procesuale. 58% 
 - Curatorul special. 58% 
 - Asistenţa juridică şi reprezentare. 58% 
 - Măsuri asigurătorii. 58% 
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 - Citarea şi comunicarea actelor de procedură. 58% 
 - Cheltuieli de judecată. 58% 
 - Executarea silită. 58% 
 - Aspecte noi cuprinse în NCPC. 58% 

 Subdomeniu Etapa prealabila 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura regularizarii cererii in noul cod de procedura civila 4% 

 Subdomeniu Executare silită 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Succesiunea legii în materia executării silite, inclusiv corectarea ei. 58% 

 Subdomeniu Formare specializată în domeniul noilor coduri  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - 1.Excepţii de procedură şi excepţii de fond, în reglementarea noului Cod de procedură  50% 
 civilă; efecte juridice. 
 2.Căile de atac. 

 Subdomeniu Incidente procedurale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Aplicarea dispozitiilor art. 41 si art. 42 din noul cod de procedura civila in faz  4% 
 aprocedurii regularizarii cererii de chemare in judecata. Necesitatea abtinerii judecatorului 
  in aceasta faza. Abilitatea legala de anula cererea. 

 Subdomeniu Interventia 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Participarea tertilor in procesul civil. Elemente de noutate fata de reglementarea  4% 
 anterioara 

 Subdomeniu judecata în prima instanţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - comunicare actelor de procedură, excepţiile procesuale, probele,  58% 

 Subdomeniu Judecata în primă instanţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Administrarea probei cu înscrisuri 58% 

 Subdomeniu Judecata în procesul civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Participarea procurorului în procesul civil 12% 

 Subdomeniu Medierea 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Domeniul  de aplicare;Obligativitatea informării cu privire la mediere 58% 

 Subdomeniu medierea ca metoda de solutionare  a procesului civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  23% 

 Subdomeniu Noul cod de procedura civila 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Competenta materiala si teritoriala a   instantelor judecatoresti prin prisma noilor  62% 
 reglementari ale codului de   procedura civila, raportat inclusiv la criteriul valoric 

 - Aspecte teoretice si practice referitoare la principalele institutii din noul   cod de  62% 
 procedura civila. 

 - Contestatia la executare in reglementarea noului cod de procedura civila 62% 

 - Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici, potrivit noului cod de  62% 
 procedura civila 

 - Procedura necontencioasa judiciara 62% 
 - Procedura evacuarii din imobile detinute sau ocupate fara drept; Procedura privind  62% 
 solutionarea cererilor cu valoare redusa 

 - Termenele procedurale potrivit noului cod de procedura civila 62% 
 - Noul cod de procedura civila 62% 
 - Revizuirea, cale extraordinara de atac in reglementarea noului cod de procedura civila 62% 

 Subdomeniu Noul Cod de procedură civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Termenele procedurale potrivit Noului Cod de procedură civilă. 58% 
 - Procedură  privitoare la înscrierile drepturilor dobândite  în temeiul   uzucapiunii ( art.  58% 
 1049-1050  din noul cod de procedură civilă) 

 - Ordonanţă  preşedinţială. 58% 
 - Regularizarea cererii de chemare în judecată potrivit Noul cod de procedură civilă 58% 
 - Procedura specială a evacuării. 58% 
 - Citarea prin mica publicitate şi numirea curatorului 58% 
 - Procedura specială a evacuării 58% 
 - Regularizarea cererii de chemare în judecată potrivit noului cod de procedură civilă.  58% 
 - Ordonanţa preşedinţială 58% 
 - Citarea prin mica publicitate şi numirea curatorului.  58% 
 - Revizuirea, cale extraordinară de atac în reglementarea Noului Cod de procedură civilă. 58% 
 - Procedură privitoare la înscrierile drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art.  58% 
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 1049-1050 din Noul cod de procedură civilă) 

 -  23% 

 Subdomeniu Noul Cod de Procedură Penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Soluţii care pot fi adoptate în faza de urmărire penală. 54% 

 Subdomeniu O.G. nr.5/2001 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Admisibilitatea revizuirii hotărârii pronunţată în procedura somaţiei de plată. 62% 

 Subdomeniu Obligatia de intretinere 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Conventia sotilor privind renuntarea sotului la care se stabileste locuinta minorului la  62% 
 obligarea celuilalt la pensie de intretinere. Efecte juridice. 

 Subdomeniu Prestaţie tabulară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Subdomeniu Procedura contencioasă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Excepţia inadmisibilităţi. 58% 

 Subdomeniu Procedura de judecata la instanta de fond 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Atributiile instantei de fond dupa inregistrarea apelului sau recursului. 62% 
 - Introducerea in cauza, din oficiu, in procesul civil al tertilor. 62% 
 - Sanctiuni legate de nerespectarea procedurii medierii. 58% 

 Subdomeniu Procedura de judecată la instanţa de fond 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Sesizarea Î.C.C.J. în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor  58% 
 chestiuni de drept. 

 - Procedura regularizării în Noul Cod de Procedură civilă. 58% 

 Subdomeniu Procedura de regularizare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regularizarea cererii reconventionale; regularizarea cererilor de interventie formulate in  4% 
 etapa scrisa; comparatii intre regimul regularizarii cererii de chemare in judecata si  
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 regimul regularizarii acestor cereri 

 Subdomeniu procedura partajului judiciar 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - atribuirea provizorie 35% 

 Subdomeniu procedura regilarizarii cererii de chemare in judecata 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regimul sanctionator in procedura de regularizare a cererilor partilor formulate in  38% 
 diferitele faze ale procesului 

 Subdomeniu Proceduri prealabile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea dispozitiilor art. 196-200 din ncpc in conditiile art. 438 alin. 1 din ncpc in  4% 
 cazul in care prin cererea de chemare in judecata se solicita instantei sa ia act de acordul  
 de mediere al partilor 

 - Dovada depunerii parcurgerii procedurii de mediere. Termen de depunere. Sanctiuni 4% 

 Subdomeniu Proceduri speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicabilitatea procedurii vizind uzucapiunea raportat la disp. de drept material ale cod  4% 
 civil 1865. Modalitati concrete de indeplinire a obligatiilor procesuale prev. de 1050 si  
 urm ncpc 

 - Cereri cu valoare redusa 4% 

 Subdomeniu regularizare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea dispozi?iilor legale din noul Cod de procedură civilă privind etapa scrisă, în  58% 
 special regularizarea în procedurile speciale din cod ?i în materia altor legi speciale,  
 respectiv insolven?ă, protec?ia drepturilor copilului, adop?ie 

 Subdomeniu Regularizarea cereriilor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Compatibilitatea art. 1016 alin. 2 cpc cu prevederile art. 193 alin. 2 cpc. Somatia  4% 
 prevazuta la art. 1016 alin. 2 cpc constituie procedura prealabila care abiliteaza instanta  
 sa invoce din oficiu lipsa dovezii comunicarii somatiei. 

 Subdomeniu Taxa de timbru 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Baza de calcul in stabilirea taxei de timbru in ce priveste terenul extravilan 4% 
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 Domeniu: Drept procesual penal 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura prevăzută de art. 320 ind.1 Cod procedură penală 88% 
 - Nulităţile în procesul penal 88% 
 - Aprecierea probelor 88% 
 - Posibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare, fie ea şi parţială, în ipoteza în care  88% 
 inculpaţii uzează de procedura de judecată simplificată prev. de art. 320/1 C.p.p.  
 Implicaţiile concluziilor de achitare formulate de apărătorul unui inculpat în co 

 - Excluderea probelor obtinute in mod nelegal 88% 
 - 1. Protecţia martorilor în procesul penal.  2. Protecţia victimelor infracţiunii în  85% 
 procesul penal  

 - Interpretarea şi aplicarea art. XXIV alin.1 – 3 din Legea nr.202/2010, cu privire la  85% 
 stabilirea căii de atac (apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac  
 declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în primă instanţă d 

 - Recunoasterea hotararilor straine 85% 
 - Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale române într-un stat străin 85% 
 -  85% 
 - Probleme teoretice şi practice privind plângerea prealabilă în cazul unei persoane  85% 
 vătămate majore care din cauza bătrâneţii, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege nu  
 poate să îşi administreze bunurile şi nici să îşi apere interesele în condiţii co 

 - principiile procesului penal român conform NCPP  -părţile şi participanţii in procesul  85% 
 penal -dreptul la apărare al parţilor si subiecţilor procesuali principali  -drepturile  
 victimelor (persoane vătămate)  -teoria generală a probelor in procesul penal. E 

 - Probleme teoretice si practice cu privire la delimitarea competenţei între organele de  85% 
 cercetare penală ale poliţiei şi cele speciale. 

 - Măsuri asiguratorii şi măsuri de siguranţă 85% 
 - Noul Cod de procedură penală 85% 
 - Posibilitatea/condiţiile aplicării art.320/1 în calea de atac a inculpatului condamnat în  85% 
 lipsă la instanţa de fond. 

 - Contestaţia prev. de Lg.275/2006 85% 
 - Individualizarea judiciară a pedepselor în perspectiva noilor modificările prevăzute de  85% 
 art. 320/1 C.pr.pen., în condiţiile în care vin în concurs cu alte prevederi legale privind  
 reducerea pedepselor. 

 - Rolul procurorului in noul cod de procedura penala. 85% 
 - Admisibilitatea aplicării dispoziţiilor art. 320 indice 1 din Codul de procedură penală,  85% 
 în cazul în care acţiunea penală vizează mai multe infracţiuni printre care şi una pedepsită 
  cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 

 - Măsura arestării preventive a inculpatului. Aspecte practice în lumina deciziilor CEDO 85% 
 - Investigatori acoperiţi şi sub identitate reală. 85% 

 - Organizarea activităţii instanţelor în perspectiva punerii în aplicare a Noului Cod de  85% 
 procedură penală. 
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 - Dreptul la apărare al inculpatului. Aspecte de practică şi decizii CEDO 85% 
 - Suspendarea procedurii lichidării în condiţiile prevăzute  de Codul de  procedură  85% 
 penală- aplicabilă în cazul lichidării în  baza  Legii  nr.31/1990 republicată,  în  baza  
 Legii nr.85/2006, ori în ambele situaţii? 

 - Probleme  de practică judiciară ridicate  în aplicarea  art.320 ind. 1  Cod  procedură   85% 
 penală 

 - Executarea hotărârilor penale 85% 
 - Executarea silită.Încuviinţarea executării silite. Comparaţie între actualul şi Noul Cod  85% 
 de Procedură Civilă. 

 - Noul Cod de procedură penală 85% 
 - Prezumtia de nevinovatie si dreptul suspectului sau inculpatului de a nu contribui la  85% 
 propria acuzare 

 - Măsuri preventive 85% 
 - Legea nr. 82/2012, aspecte teoretice si practice privind aplicarea legii 85% 
 - Acţiunea civilă în procesul penal 85% 
 - Restituirea cauzei la procuror 85% 
 - Determinarea cuantumului daunelor morale 85% 
 - Incompatibilităţi 85% 
 - Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii 85% 
 - Sfera actelor premergătoare în cazul cercetării infracţiunilor de corupţie ori a  85% 
 infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. 

 - Rejudecarea după extrădare - art.522/1 C.p.p. Condiţii de reţinere în această procedură a 81% 
  art.320/1 C.p.p. 

 - Activităţi de lobby, necesitate de reglementare. 81% 
 - Măsuri preventive 81% 
 - Camera preliminară – obiectul camerei preliminare. Durata procedurii. Măsuri  81% 
 premergătoare. Proceduri de judecată în cameră preliminară. 

 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 81% 
 - probleme legate de aplicarea art.320/1 Cod pr.penală 77% 
 - Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale române într-un stat membru. 77% 
 - Măsurile preventive în viziunea Noului Cod de procedură penală. 77% 
 - Cooperarea judiciară în materie penală 77% 
 - Măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă. 77% 
 - Executarea pedepselor în Noul Cod de Procedură Penală atribuţii judecător delegat de la 77% 
  Birou Executări Penale 

 - Căile de atac – contestaţia. 77% 

 - Nulităţile în procesul penal. 77% 
 - Punerea în aplicare a noului Cod de procedură penală 73% 
 - nu sunt propuneri noi 69% 
 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (Partea specială. Titlul IV Proceduri speciale -  58% 
 art.478 şi 488 Cod procedură penală). 

 - Executarea hotărârilor penale (Partea specială - Titlul V - art.550 - 601 Cod procedură  58% 
 penală) - condamnarea în cazul anulării sau revocării  renunţării la amânarea pedepsei sau  
 a amânării aplicării pedepsei. Schimbări în executarea unor hotărâri, amânar 
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 - Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei 54% 
 - Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală 54% 
 - Cooperarea judiciară în materie penală în raport de competenţa procurorilor  ce îşi  54% 
 desfăşoară activitatea în cadrul DIICOT 

 - Folosirea tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare potrivit noului Cod de  54% 
 procedură penală 

 - Părţile în procesul penal şi drepturile acestora în conformitate cu dispoziţiile noului  54% 
 Cod de procedură penală 

 - Percheziţia domiciliară potrivit dispoziţiilor noului cod de procedură penală 54% 
 - Renunţarea la aplicarea pedepsei în Noul Cod penal - măsură de individualizare a  54% 
 pedepsei: condiţiile pozitive şi negative cu privire la aplicarea pedepsei; efectele  
 renunţării la aplicarea pedepsei, anularea renunţării la aplicarea pedepsei, renunţarea l 

 - Traficul internaţional de droguri, livrări supravegheate. Cooperare internaţională - acte  54% 
 procedurale 

 - Tehnicile speciale de supraveghere sau cercetare pretabile a fi folosite în cauzele  54% 
 DIICOT, prevăzute de noul Cod de procedură penală 

 - Dreptul Uniunii Europene. Carta drepturilor fundamentale în practică 54% 
 - INFORMATII CLASIFICATE 42% 
 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - titulari, efecte, cale de atac, soluţiile instanţei. 38% 
 - Funcţia de dispoziţie cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale - judecătorul de  38% 
 drepturi şi libertăţi. 

 - Camera preliminară. Măsuri premergătoare, măsuri preventive, procedura de judecată şi  38% 
 soluţii. 

 - Mandatul de supraveghere tehnică în lumina noului Cod de procedură penală. 38% 
 - Competenţa materială a instanţelor conform noilor reglementări; 38% 
 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind noile coduri, practică neunitară 38% 
 - Percheziţia, în conformitate cu noile prevederi din Codul de procedură penală; 38% 
 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 38% 
 - Medierea în procesul penal. 38% 
 - Măsurile prevenive potrivit noului Cod de procedură penală 31% 

 - Mijloacele de probă în noul Cod de procedură penală - interceptările audio video şi  31% 
 percheziţia 

 - Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală 31% 
 - Competenţa materială a DIICOT în noua legislaţie 31% 
 - Proceduri speciale (art. 478-art.549/1C.p.p.) 31% 
 - Soluţiile care pot fi adoptate în faza de urmărire penală, potrivit noului Cod de  31% 
 procedură penală 

 - Renunţarea la aplicarea pedepsei 27% 
 - Noul Cod de procedură penala - Camera preliminara 27% 
 - Noul Cod de procedura penala - Solutiile ce pot fi dispuse in faza de urmarire penala 27% 
 - Disjungerea laturii civileîn cazul infracţiunilor contra patrimoniului în care instanţa face 27% 
  aplicarea art. 320 ind. 1 Cod procedură penală - influenţa pe care o are soluţionarea  
 laturii civile asupra laturii penale 

 - Noul Cod de procedură penala - Urmarirea penala in lumina noilor reglementari 27% 
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 - Noul Cod de procedură penala - Acordul de vinovatie 27% 
 - Valoarea probantă a examinărilor poligraf - materializarea concluziilor într+un raport de  27% 
 constatare tehnico-ştiinţific sau într-o expertiză, ca urmare a modificărilor OUG 75/2000. 

 - Noul Cod penal - Aplicarea legii în timp şi spaţiu 27% 
 - Proceura trimiterii in judecata in noul Cod de procedura penala 19% 
 - Desfasurarea urmaririi penale ( inceperea urmaririi penale, procedura administrarii  12% 
 anticipate a probatoriului, punerea in miscare a actiunii penale). Rolul si atributiile  
 judecatorului de camera preliminara si a judecatorului de drepturi si libertati( mo 

 Subdomeniu 1. Mijloacele de probă în procesul penal  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Principiul loialităţii administrării probelor.  19% 
 Interceptări ilegale, agenţi provocatori.  
 Sancţiunea excluderii probelor obţinute în mod ilegal. 

 Subdomeniu 320 ind.1 Cpp 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Posibilitatea achitării inculpatului pe motiv că fapta nu prezintă gradul de pericol social 85% 
  al unei infracţiuni (art.10 lit b/1 Cpp şi art 18/1 C.p)în cadrul procedurii de recunoaştere 
  a vinovăţiei reglementate de art 320/1 Cpp. 

 Subdomeniu Acte procesuale şi procedurale comune 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Nulităţile. 19% 

 Subdomeniu Aplicarea pedepselor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Poziţia inculpatului în cadrul căilor extraordinare de atac. 85% 

 Subdomeniu Asistenţa judiciară şi reprezentarea 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Drepturile apărătorului 88% 
 - Dreptul la un proces echitabil. Noţiunea de termen rezonabil în materie penală 88% 
 - Dreptul la tăcere al făptuitorului componentă a dreptului de apărare prev. de art.170 al.2 88% 
  C.p.p. 

 - Garantarea dreptului la apărare al învinuitului. Obligativitatea de către organul de  88% 
 urmărire penală în vederea prezentării materialului de urmărire penală de către procuror, a  
 stării de arest a inculpatului aflat în străinătate 

 - Garanţii specifice dreptului la apărare în materie penală, în corelaţie cu procedura  88% 
 judiciară a CEDO, privind aplicarea prevederilor art. 6 din Convenţia europeană a  
 drepturilor omului. Garanţii acordate acuzatului în procesul penal 

 - Dreptul la apărare. Aducerea la cunoştinţa învinuitului a învinuirii 88% 
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 - Asistenţa judiciară obligatorie pentru condamnat 85% 
 - Dreptul de a compărea al inculpatului, procedura judecării în lipsă. Eforturi rezonabile  85% 
 din prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului depuse de stat pentru a l găsi şi a  
 l cita conform procedurii. Asigurarea unor garanţii procedurale adecvate 

 - Asistenţă judiciară internaţională 85% 
 - Asistenţa juridică a inculpatului. Posibilitatea instanţei de apreciere a eficienţei  85% 
 asistenţei juridice din oficiu în lumina art. 6 al. 3 pct. 3 din CEDO şi măsurile concrete  
 ce pot fi dispuse de instanţă cu privire la inculpat şi apărător; lipsa nejusti 

 - Accesul liber la justiţie. Exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale 81% 

 Subdomeniu Cai de atac 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - RevizuireaContestatia privind durata procedurii 4% 

 Subdomeniu Căile de atac 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Instanţa militară care a judecat cauza în primă instanţă. Competenţa instanţelor militare 85% 
  de a judeca cereri de revizuire a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost condamnaţi  
 inculpaţi civili. Tempus regit actum 

 - Repunerea în termen 85% 
 - Efectele apelului şi recursului privind măsurile preventive şi executarea pedepselor 85% 

 - Revocare. Încheiere pronunţată de instanţa de recurs. Recurs exercitat separat de către  85% 
 inculpat împotriva încheierii. Inadmisibilitate 

 - Poziţia inculpatului în cadrul căilor extraordinare de atac 85% 
 - Instanţa competentă să procedeze la audierea inculpatului arestat în lipsă şi să menţină  85% 
 măsura arestării când dosarul se află în calea de atac a apelului sau recursului 

 - Revizuirea îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţată în baza  85% 
 art. 278 indice 1 alin. 8 lit. a şi b din C.p.p. 

 - Contestaţia în anulare 85% 
 - Obligativitatea arestării inculpatului în condiţiile art. 159 alin. 10 C.p.p. 85% 
 - Obligativitatea prezentării şi audierii inculpatului în recursul declarat împotriva  85% 
 ordonanţelor privind măsurile preventive în raport de dispoziţiile art. 140 indice 3 alin.  
 3, art. 159 alin. 10 şi art. 385 indice 11 alin. 3 Cod procedură penală 

 - Obligaţia instanţei ce soluţionează calea de atac declarată de procuror de a se pronunţa  85% 
 asupra unui motiv scris formulat de procurorul ce a declarat calea de atac, în cazul  
 nesusţinerii acestuia de procurorul de şedinţă din calea de atac. 

 - Apelul şi recursul peste termen 85% 
 - Soluţiile instanţelor de control judiciar privind casarea (desfiinţarea) hotărârilor date în  85% 
 primă instanţă, cu trimiterea spre rejudecare, prin prisma modificărilor Codului de  
 procedură penală prin Legea 356/2006. Aspecte teoretice şi practice controvers 

 - Cererea de rejudecare a cauzei în temeiul art. 522/1 C.p.p. Condiţii. Procedura  85% 
 rejudecării. Aspecte teoretice controversate. Practică judiciară 

 - Căile de atac împotriva sentinţelor penale pronunţate în cazul infracţiunilor la plângerea 85% 
  prealabilă a persoanei vătămate 

 - Modificarea pedepselor definitive 85% 
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 - Imposibilitatea obţinerii în căile de atac de către procuror a unei soluţii definitive de  85% 
 condamnare a martorului care în faţa instanţei revine asupra declaraţiilor date în cursul  
 urmăririi penale 

 - Cererea de repunere în termenul de apel sau recurs. Noţiunea de „Cauză temeinică de  85% 
 împiedicare” 

 - Revizuirea 85% 
 - Limitele aplicării în apel şi în recurs a dispoziţiilor art.291 din C.p.p., potrivit cărora  85% 
 „judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită” 

 - Încălcarea dispoziţiilor procesuale privind citarea părţilor precum şi cele referitoare la  85% 
 apărare. Incidenţa cazului de casare prevăzut de art.385/9 al.1 pct.21 Cod procedură penală 

 - Aspecte teoretice şi practice în legătură cu efectul extensiv al apelului şi recursului în  81% 
 situaţia în care calea de atac este promovată doar de unul dintre inculpaţi 

 - Calificarea căii de atac în materia sentinţelor penale pronunţate în cauzele care au ca  81% 
 obiect infracţiunea de „tulburare de posesie” 

 Subdomeniu Camera preliminara 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Camera preliminara in Noul Cod de Procedura Penala. 88% 
 - Judecătorul de cameră preliminară. 88% 
 - Camera preliminară. Obiectul procedurii camerei preliminare. Durata procedurii. Măsuri 88% 
  premergătoare. Procedura de judecată în camera preliminară. 

 - Camera preliminara in reglementarea NCPP 19% 
 - Camera preliminara in reglementarea NCPP 15% 

 Subdomeniu Camera preliminară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară. 88% 

 Subdomeniu Cameră preliminară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura în camera preliminară. 19% 

 Subdomeniu Competenta 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Competenta in reglementarea noului cod de procedura penala 4% 

 Subdomeniu Competenţă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Incidente procedurale în materia competenţei organelor de urmărire penală 85% 

 Subdomeniu Contestatia la executare 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contestatia la executare prev. de art. 491 al. 1 lit. d, in raport de desp. art. 30 ind. 1  85% 
 CCP ale Curtii Constitutionale nr. 1470/2011 

 Subdomeniu Criminalitate informatica 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Expertizele în cazul infracţiunilor din domeniul informatic 85% 
 - Metode şi tehnici de investigare – percheziţia informatică 85% 
 - Percheziţia informatică. Organele abilitate prin lege pentru efectuarea acesteia, durata  85% 
 legală a autorizaţiei emise de către instanţă. Valoare probatorie 

 Subdomeniu Domeniu general Drept procesual penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - NOUL COD DE PROCEDURA PENALA 92% 
 - Trimiterea cauzei la un alt parchet.Situatiile in care se aplica dispozitiile art.217/1CPP 88% 
 - Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei (art 320 c. pr.pen.) 88% 
 - Aspecte privind măsurile preventive în timpul judecăţii 88% 
 - Norme de procedură penală introduse prin noul Cod de procedură penală. 88% 
 - Arestul la domiciliu in Noul Cod de Procedura Penala. 88% 
 - Acordul de recunoastere a vinovatiei in Noul Cod de Procedura Penala. 88% 
 - Tehnici speciale de investigare a infractiunilor de coruptie 85% 
 - Procedura de soluţionare. 85% 
 - Sistemul sancţionator al concursului de infracţiuni şi al recidivei în reglementarea  85% 
 noului Cod penal. 

 - Organizarea, funcţionarea, atribuţiile instanţelor de judecată şi parchetelor de pe lângă  85% 
 acestea (cu aspecte atât din Legea 304/2004 republicată prin organizarea judiciară cât şi  
 din Codul de procedură penală) 

 - Recursul in casatie in Noul Cod de Procedura Penala. 85% 
 - Modul de soluţionare a unei plângeri penale ce are acelaşi obiect cu o sesizare  85% 
 anterioară, soluţionată prin netrimitere în judecată. 

 - Recursul în casaţie. 85% 
 - Renunţarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. 85% 
 - Noutăţi în materie procesual penală în perspectiva intrării în vigoare a noilor coduri 85% 
 - Abţinere. 77% 

 Subdomeniu Domeniu general-Drept procesual penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noul Cod de Procedura Penala. Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare.  88% 
 Conservarea datelor informatice sau provenite din sisteme de telecomunicaţii. 

 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în Noul Cod de Procedură Penală.  88% 
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 Subdomeniu Domeniul  special 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 65% 

 Subdomeniu Domeniul general 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în interpretarea unitară a legii. 65% 
 - Măsuri preventive în vechiul Cod de procedură penală şi noul Cod de procedură penală. 65% 
 - Camera preliminară. 65% 

 Subdomeniu Drept procesual penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Legea nr.82/2012. Aspecte practice si jurisprudenţă. 88% 
 - Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii în aplicarea Noului Cod de Procedură Penală 38% 

 Subdomeniu Executarea hotărârilor penale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Înlăturarea sau modificarea pedepsei 88% 
 - Stabilirea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate 88% 
 - Amânarea executării pedepsei – art. 453 C.p.p. 85% 
 - Punerea în executare a dispoziţiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare şi la  85% 
 confiscare 

 - Punerea în executare a măsurilor educative 85% 
 - Contestaţia la executare 85% 
 - Executarea pedepselor privative de libertate – Legea nr. 275/2006 85% 
 - Posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicată unui condamnat  85% 
 care domiciliază în altă ţară din UE 

 - Punerea în executare a hotărîrilor penale 85% 
 - Posibilitatea acordării amânărilor/întreruperilor de executare de pedeapsă pentru o  85% 
 perioadă nedeterminată (până la însănătoşire) 

 - Dificultăţi şi aspecte inedite determinate de punerea în executare a pedepselor şi  85% 
 măsurilor privative de libertate în locurile de deţinere în baza Regulamentului de aplicare 
  a Legii 275/2006. Unificarea practicii judiciare în materie 

 - Competenţele judecătorului delegat la Biroul executări penale cu privire la aceste  85% 
 instituţii juridice art. 454 al. 2 şi art. 457 C.p.p., competenţe analizate prin prisma  
 posibilităţilor practice de îndeplinire 

 - Probaţiunea alternativă la sistemul de executare al pedepselor privative de libertate la  85% 
 minori 

 - Jurisprudenţa instanţelor în materia contestaţiei împotriva încheierilor judecătorului  85% 
 delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate prevăzută de legea nr.  
 275/2006, în lumina aplicării dispoziţiilor art. 6 şi 13 din CEDO. Aspecte privind pr 
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 - Înţelesul sintagmei „şi orice alt incident intervenit în cursul executării” – art.461 lit.d  85% 
 CPP 

 - Judecătorul delegat la penitenciar pentru supravegherea executării pedepselor 85% 
 - Schimbări în executarea unor hotărâri penale 85% 
 - Dreptul de petiţionare al persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de  85% 
 libertate 

 - Punerea în executare a sentinţelor penale cu privire la cheltuielile judiciare stabilite în  85% 
 sarcina inculpaţilor - cetăţeni străini cu domiciliul în străinătate 

 - Contestaţia la executare privitoare la dispoziţiile civile ale unei hotărâri penale 81% 
 - Întreruperea executării pedepsei art. 455 C.p.p. Accepţiunea prin prisma practicii  81% 
 judiciare a sintagmei: „lăsarea în libertate nu prezintă pericol concret pentru ordinea  
 publică” 

 Subdomeniu Expertiza ADN 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Expertize medico – legale. Administrarea probelor ADN. Valoarea probantă a expertizei 85% 
  ADN în cauzele penale 

 Subdomeniu Incidente privind executarea 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Contestatia la executare in reglementarea noului cod de procedura penala. 4% 
 - Contopirea pedepselor in reglementarea noului cod de procedura penala 4% 

 Subdomeniu Incidente privind executarea pedepsei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Amanarea si intreruperea executarii pedepsei 81% 

 Subdomeniu Incidente privind executarea pedepselor privative de libertate in Noul Cod 
Penal 

 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Amanarea si intreruperea executarii pedepsei inchisorii in reglementarea noului cod de  85% 
 procedura penala 

 Subdomeniu Incompatibilităţi 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Incompatibilitatea de a judeca cererea de revizuire, dacă judecătorul se află în una din  85% 
 situaţiile reglementate de art.48 alin.1 lit.a Cod proc. pen. Incompatibilitatea  
 judecătorului care a dispus arestarea preventivă în timpul urmăririi penale în soluţ 

 - Incompatibilitatea. 85% 
 - Incompatibilităţi şi interdicţii privind magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate 85% 
 - Cerere de strămutare. Efectele strămutării. Necesitatea anchetei efective. 85% 
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 - Interpretarea sintagmei „ascultându se procurorul când este prezent în instanţă” din  85% 
 art.52 alin.2 C. pr. pen. 

 - Compatibilitatea judecătorului de a participa în continuare la soluţionarea fondului  85% 
 cauzei reţinute spre rejudecare după desfiinţarea rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de  
 netrimitere în judecată 

 - Admisibilitatea cererilor de abţinere întemeiate generic pe dispoziţiile art. 48 lit.d Cod  81% 
 pr. penală raportat la Codul deontologic 

 Subdomeniu Infractiuni din legi speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Evaziune fiscala. Conditionarea instituirii masurilorasiguratorii de existenta sau  85% 
 inexistentabunurilor in patrimoniul inculpatului si al partii responsabile civilmente 

 Subdomeniu Judecata 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cauze de tergiversare în soluţionarea cauzelor penale 88% 
 - Plângerea prealabilă. Modificări legislative 85% 
 - Incidenţa art. 320 ind.1 din Codul de procedură penală în cazul rejudecării după  85% 
 extrădare. 

 - Căi de atac împotriva încheierii de admitere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale 85% 
 - Disjungerea laturii civile de latura penală 85% 
 - Aspecte privind condiţiile restituirii cauzei la procuror, în situaţia în care din probele  85% 
 administrate în faza de urmărire penală, rezultă şi alţi participanţi şi alte fapte pentru care  
 s a dispus neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărir 

 - Trimiterea în judecată în lipsă a inculpatului Condiţii şi cerinţe 85% 
 - Mandatul de aducere 85% 
 - Prezumţia de nevinovăţie 85% 
 - Prescripţia specială şi întreruperea cursului prescripţiei în situaţia rejudecării în caz de  85% 
 extrădare 

 - Schimbarea de încadrare juridică a faptei (în cursul procesului sau la pronunţarea  85% 
 hotărârii. Noua încadrare prevede existenţa plângerii prealabile – competenţa instanţelor  
 de judecată 

 - Procedura de abordare a cauzelor complexe ( de ex. numărul mare de inculpaţi sau părţi  85% 
 vătămate, latura civilă complexă etc.) 

 - Excepţii de neconstituţionalitate 85% 

 - Extinderea procesului penal pentru alte fapte şi extinderea acţiunii penale pentru alte  85% 
 acte materiale 

 - Judecata în lipsă a inculpatului 85% 
 - Suspendarea judecăţii unei cauze penale ( art. 303 C.p.p.). Situaţii în care instanţa  85% 
 poate dispune suspendarea judecăţii cauzei. Stabilirea termenului pentru reluarea  
 judecăţii. Invocare în mod abuziv 

 - Determinarea cuantumului cheltuielilor judiciare către stat – criterii 85% 
 - Determinarea cuantumului daunelor morale – criterii 85% 
 - Exercitarea abuzivă a dreptului la apărare prin invocarea repetată a excepţiei de  85% 
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 neconstituţionalitate privind articole de lege constatate deja ca fiind constituţionale 

 - Circumstanţele agravante. Legalitatea punerii în discuţie a reţinerii circumstanţelor  85% 
 agravante cu consecinţa schimbării încadrării juridice a faptei, în condiţiile în care, cu  
 privire la circumstanţele atenuante, instanţa nu procedează în acelaşi mod, re 

 - Trimiterea în juecată a persoanei juridice 85% 

 Subdomeniu Judecată 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecata în primă instanţă potrivit N.C.P.P. 88% 
 - Aplicabilitatea art.3201cod procedură penală în cazul în care doar unul dintre inculpaţi  81% 
 recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată. 

 - Elemente de continuitate si noutate in materia judecatii in caile de atac 77% 
 - Judecata în primă instanţă  potrivit NCPP. 73% 
 - Elemente de continuitate  şi noutate în materia judecăţii în căile de atac. 73% 

 Subdomeniu Judecata în lipsă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dreptul la redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei  19% 
 condamnate. Respectarea dreptului la un proces echitabil – dreptul la apărare.  
  Conformitatea dreptului naţional cu legislaţia comunitară şi C.E.D.O. 

 Subdomeniu Judecata in prima instanta 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aplicarea disp. art. 320 ind.1 CCP, in cazul in care inculpatul se prezinta in instanta  85% 
 dupa inceperea cercetarii judecatoresti si recunoaste fapta, in raport de decizia Cutii  
 Costitutionale nr. 1470/2011 

 - Aplicarea procedurii speciale prevazuta de art.320 cod procedura penala in situatia  85% 
 achitarii inculpatului sau a incetarii procesului penal 

 Subdomeniu Judecatorul de drepturi si libertati 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecatorul de drepturi si libertati in reglementarea NCPP 15% 
 - Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara 4% 

 Subdomeniu Judecatorul de drepturi şi libertati 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Incompatibilitate. Abţinere. Procedura de  88% 
 soluţionare. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Măsuri preventive aplicate minorilor.  
 Recursul în casaţie. 

 Subdomeniu Măsirile preventive 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Arestul la domiciliu. 73% 

 Subdomeniu Masuri asiguratorii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura de valorificare a bunurilor mobile in cursul urmaririi penale si judecatii.  81% 
 Organul care realizeaza efectiv valorificarea. Procedura aplicabila. Costuri. 

 Subdomeniu Măsuri asiguratorii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor viitoare ale inculpatului şi părţii  85% 
 responsabile civilmente. Necesitatea individualizării acestora în încheierea instanţe sau  
 ordonanţa procurorului prin care se ia măsura asiguratorie 

 Subdomeniu Măsuri asiguratorii in noul cod de procedură penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  31% 

 Subdomeniu Masuri preventive in noul cod de procedura penala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dispozitii speciale aplicabile masurilor preventive - institutia judecatorului de camera  85% 
 Preliminara si a judecatorului de drepturi si libertati 

 Subdomeniu Măsuri procesuale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Măsuri procesuale. 85% 

 Subdomeniu Măsurile Preventive 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Arestul la domiciliu 88% 
 - Elemente de continuitate si noutate in materia masurilor preventive 77% 
 - Arestarea preventivă în noul cod. 69% 
 - Elemente de continuitate şi noutate în materia măsurilor preventive. 69% 

 Subdomeniu Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Art. 148 C.p.p. Temeiurile reţinerii şi arestării preventive privite prin prisma art. 5 din 88% 
  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

 - Măsurile preventive - aspecte practice legate de aplicarea dispoziţiilor interne şi  88% 
 internaţionale. 

 - Natura juridică a încuviinţării percheziţiei, reţinerii şi arestării preventive a judecătorilor 88% 
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  şi procurorilor şi posibilitatea de a fi atacate aceste măsuri în justiţie 

 - Discuţii referitoare la mandatul european de arestare şi mandatul de arestare preventivă  88% 
 din perspectiva legii nr.302/2004 

 - Posibilitatea exercitării contestaţiei în anulare împotriva încheierilor prin care s a  85% 
 dispus luarea măsurilor preventive (arestare în lipsă) 

 - Obligativitatea instanţei de a se pronunţa prin hotărâre asupra menţinerii măsurii  85% 
 obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în raport de dispoziţiilor art.350 C.p.p.  
 Durata acestei măsuri dispuse în cursul judecăţii 

 - Dispunerea măsurii arestării preventive. Menţinerea acesteia. Legalitatea şi temeinicia  85% 
 arestării. Respectarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor  
 fundamentale, a Constituţiei şi a Legii procesual penale 

 - Reţinerea, arestarea preventivă, obligarea de a nu părăsi ţara, obligarea de a nu părăsi  85% 
 localitatea. Cazuri şi condiţii care trebuie îndeplinite pentru luarea măsurilor preventive.  
 Prelungirea măsurilor preventive. Înlocuirea. Revocarea. Încetarea de dre 

 - Liberarea provizorie sub control judiciar şi pe cauţiune. Condiţii. Organul ce  85% 
 soluţionează cererea de liberare. Măsuri premergătoare examinării cererii. Examinarea şi  
 admiterea în principiu a cererii. Calea de atac împotriva încheierii privind liberarea 

 - Dreptul de a cunoaşte actele dosarului şi de a solicita copii de pe acestea. Respectarea  85% 
 dispoziţiilor Legii nr.677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în  
 activitatea de urmărire penală 

 - Competenţa organelor judiciare privind măsurile preventive 85% 

 - Arestarea preventivă a minorului. Limitele de pedeapsă avute în vedere la arestare în  85% 
 raport de dispoziţiile art. 109 Cod penal şi art. 160/h C.p.p. 

 - Măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în cazul inculpaţilor străini care nu  85% 
 domiciliază în România 

 - Procedura transferului persoanei condamnate 85% 
 - Comisia rogatorie. Aspecte privind necesitatea încuviinţării de către instanţă, în  85% 
 condiţiile art. 100 C.p.p., a cererii de comisie rogatorie având ca obiect efectuarea unei  
 percheziţii, adresate procurorului de către autorităţile judiciare străine 

 - Măsuri asiguratorii prin comisie rogatorie 85% 
 - Proporţionalitatea măsurii preventive cu scopul urmărit prin aplicarea acesteia. Aspecte  85% 
 practice privind liberarea sub control judiciar şi pe cauţiune. Condiţii de admisibilitate.  
 Respingerea ca nefondată sau inadmisibilă a cererii. Distincţii 

 - Propunerea de arestare preventivă. Urmărire penală efectuată de către un organ  85% 
 necompetent 

 - Măsuri de ocrotire în caz de reţinere sau arestare preventivă. Luarea măsurilor de  85% 
 siguranţă. Obligarea provizorie la tratament medical 

 - Emiterea şi transmiterea mandatului european de arestare 85% 
 - Arestarea preventivă în lipsă a inculpatului. Necesitatea audierii inculpatului 85% 
 - Aplicarea dispoziţiilor art.160/3 C. proc. pen. modificarea sau ridicarea controlului  85% 
 judiciar în cadrul soluţionării cererilor având ca obiect înlocuirea obligaţiilor prevăzute  
 de art.160/2 alin.3 C. proc. Pen. impuse inculpatului ca efect al admiteri 

 - Arestarea preventivă în lipsă a inculpatului. Instanţa competentă să procedeze la  85% 
 audierea inculpatului şi să menţină măsura arestării în cazul în care la momentul  
 prinderii inculpatului arestat în lipsă dosarul se află în calea de atac a apelului ori rec 

 - Măsurile preventive în viziunea Noului Cod de procedură penală 85% 
 - Aprecierea pericolului concret pentru ordinea publică la luarea măsurii arestării  85% 
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 preventive în jurisprudenţa CEDO şi în jurisprudenţa naţională 

 - Măsurile asigurătorii (cu accent pe procedura sechestrului asigurător); aspecte  85% 
 procedurale privind plângerea formulată împotriva acestor măsuri 

 - Codul de procedură penală Măsuri preventive atât în forma prevăzută în legea actuală,  85% 
 cât şi în cea prevăzută în viitorul cod. 

 - Comisia rogatorie internaţională în materia măsurilor procesuale(Legea  85% 
 222/28.10.2008) 

 - Arestarea preventivă 85% 
 - Posibilitatea pătrunderii organelor de poliţie în locuinţa unei persoane în executarea  85% 
 unui mandat de aducere sau pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului 

 - Măsurile de ocrotire şi de siguranţă 85% 
 - Restituirea autovehiculelor ridicate de autorităţile române, deoarece sunt semnalate ca  85% 
 fiind sustrase din străinătate şi înmatricularea acestora temporar în România, în lipsa  
 unui ordin de indisponibilizare 

 - Analiza sintagmei „pericol concret pentru ordinea publică” 81% 
 - Măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara. Prelungirea în cursul judecăţii 81% 

 - Aspecte practice privind liberarea provizorie sub control judiciar şi pe cauţiune.  81% 
 Condiţii de admisibilitate în principiu. Respingerea ca nefondată sau ca inadmisibilă a  
 cererii. Distincţii.Controverse în legătură cu natura juridică a liberării provizori 

 - Admisibilitatea plângerii la instanţa de judecată împotriva soluţiei dispuse de prim  81% 
 procuror sau de procurorul ierarhic superior conform art.168 C.p.p. coroborat cu art.275  
 – 278 C.p.p. 

 - Aplicabilitatea măsurii de siguranţă a confiscării speciale în cazul adoptării soluţiilor de 81% 
  scoatere de sub urmărire penală, în temeiul art.10 lit. b C.p.p. 

 - Admisibilitatea recursului împotriva încheierii pronunţate conform art.140/2 alin.6  81% 
 C.p.p. privind plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive  
 prev. de art.136 lit.b şi c C.p.p. 

 - Măsurile preventive. 19% 
 Controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune. 
 Arestul la domiciliu. Noutate şi provocare. Aplicabilitatea practică şi cu privire  
  comparată la legislaţiile altor state. 
 Condiţiile şi cauzele de aplicare a măsurii arestării pr 

 Subdomeniu Mediere 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Medierea penală – Legea nr.192/2006 85% 

 Subdomeniu Noul Cod de procedura penala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Clasarea si renuntarea la urmarirea penala 92% 
 - Judecata in prima instanta 88% 
 - Acordul de recunoastere a vinovatiei in NCPP 19% 
 - Arestul la domiciliu in NCPP 19% 
 - Renuntarea la aplicarea pedepsei. Amanarea aplicarii pedepsei 19% 
 - Rolul procurorului in NCPP 19% 
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 Subdomeniu Noul cod de procedura penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare în Noul Cod de procedură penală. 92% 
 - Elemente de justiţie negoicată 65% 

 Subdomeniu Noul Cod de procedură penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecătorul de drepturi şi libertăţi 92% 
 - Judecătorul de drepturi şi libertăţi 92% 

 - Judecătorul de cameră preliminară – atribuţii şi competenţe 92% 
 - Măsurile preventive în Noul Cod de procedură penală. 92% 
 - Procedura Camerei Preliminare. Judecătorul de Drepturi şi Libertăţi 92% 
 - Elemente de noutate infracţională în reglementarea sistemului probator din Noul cod de 88% 
  procedură penală 

 - Percheziţiile în sistem informatic – reglementare, competenţă, procedură 88% 
 - Soluţii care pot fi adoptate în faza de urmărire penală. 77% 
 - Recursul în casaţie 65% 
 - Măsurile preventive . 62% 

 Subdomeniu Noul Cod de Procedură Penală - Măsurile preventive 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Arestul la domiciliu - Condiţii, conţinut şi durată. 77% 

 Subdomeniu Nulităţile 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Nulităţile – garanţie a legalităţii procesului penal 88% 
 - Sancţiunile procedurale penale 85% 

 Subdomeniu Partea generala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noul Cod de Procedura Penala Probele, mijloacele de proba, procedeele probatorii 92% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Avocatul.Asistenta juridica si reprezentarea 92% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Competenta organelor judiciare 92% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Inculpatul si drepturile acestuia 92% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Masuri preventive si masuri procesuale 92% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Subiectii procesuali principali 92% 

 Subdomeniu Partea generală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Părţile în procesul penal. 73% 
 - Măsuri preventive: - arestul la domiciliu. 69% 
 - Protecţia martorilor ameninţaţi şi a martorilor vulnerabili. 69% 

 Subdomeniu Partea specială 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noul Cod de Procedura Penala Efectuarea urmaririi penale 92% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Camera preliminara 88% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Judecata in prima instanta 88% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Proceduri speciale 88% 
 - Noul Cod de Procedura Penala Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei 88% 
 - Procedura în cauzele cu infractori minori. 69% 
 - Camera preliminară. 69% 
 - Legea 253/2013. Judecător delegat cu executarea. Executarea pedepselor neprivative de  65% 
 libertate. 

 - Recursul în casaţie. 65% 

 Subdomeniu Participanţi în procesul penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora 19% 
 - Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară 19% 

 Subdomeniu Partile din proces 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Calitatea de parte civila in procesul penal in cazul infractiunilor silvice savarsite de  85% 
 catre proprietarii de fond forestier care nu au incheiat contracte silvice de administrare sau 
  paza cu ocoalele silvice autorizate 

 Subdomeniu Prevederi din noul Cod de procedură penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Arestul la domiciliu. Condiţii de luare a măsurii. Conţinutul măsurii arestului la  92% 
 domiciliu. Durata arestului la domiciliu 

 - Obiectul procedurii camerei preliminarii. Durata procedurii. Măsuri premergătoare.  88% 
 Procedura de judecată în camera preliminară 

 - Rolul şi natura juridică a inspecţiei judiciare din cadrul Consiliului Superior al  88% 
 Magistraturii organ jurisdicţional, de constatare sau de cercetare? 

 - Mandatul de aducere în cursul urmăririi penale în noul Cod de procedură penală 88% 
 - Măsurile preventive în cameră preliminară 88% 
 - Judecata în primă instanţă 88% 

 - Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei 88% 
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 - Măsuri preventive şi măsuri procesuale 88% 
 - Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii 88% 

 Subdomeniu Probe şi mijloace de probă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aprecierea probelor şi mijloacelor de probă, aspecte practice 85% 

 Subdomeniu Probele şi mijloacele d eprobă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Probele şi admisibilitatea înregistrărilor video/audio spontane - condiţii. 88% 

 Subdomeniu Probele si mijloacele de proba 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Autorizarea obtinerii de date potrivit dispozitiilor Legii 82/2012. 85% 
 - Perchezitia. 85% 
 - Interceptarile si inregistrarile audio si video. 85% 
 - Metode speciale de supraveghere sau cercetare 85% 
 - Elemente de continuitate si noutate in materia probelor in procesul penal 77% 

 Subdomeniu Probele şi mijloacele de probă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Legalitatea solicitării şi obţinerii de către procuror în cursul urmăririi penale, fără  88% 
 autorizarea judecătorului, a localizării terminalelor mobile prin intermediul serviciilor de  
 telefonie mobilă 

 - Aprecierea liberă a probelor şi limitele acesteia în procesul penal, administrarea  88% 
 probelor – particularităţi 

 - Art.901 şi următoarele Cpp aspecte practice. Audierea minorilor în calitate de martori,  88% 
 părţi vătămate sau inculpaţi. Crearea unui cadru procesual adecvat 

 - Excluderea probelor ilegale 88% 
 - Investigarea şi judecarea infracţiunilor economico financiare. Tehnici de investigare.  88% 
 Cooperarea cu organele de control financiar 

 - Investigatorul sub acoperire. Limitele în care se poate acţiona şi forţa probantă a datelor 88% 
  obţinute prin aceste mijloace 

 - Metode de investigare a infracţiunii de contrabandă şi a celei asimilate contrabandei,  85% 
 prevăzute de Legea nr. 86/2006, modificată prin OUG nr. 54/2000 

 - Noţiunea de provocare ca incident care afectează valabilitatea şi legalitatea unei probe  85% 
 administrate 

 - Metodologia de investigare a infracţiunilor privitoare la traficul internaţional cu  85% 
 autoturisme de lux. Încadrare juridică. 

 - Metode de investigare a infracţiunilor la protecţia muncii 85% 
 - Modalităţi de ascultare a martorului, precum şi a celui cu altă identitate decât cea reală 85% 
 - Modalităţi speciale de ascultare a părţii vătămate şi a părţii civile 85% 
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 - Noţiunea de provocare ca incident care afectează valabilitatea şi legalitatea unei probe  85% 
 administrate 

 - Proceduri şi tehnici speciale de investigare prevăzute de Codul de procedură penală:  85% 
 martorul sub acoperire (art. 861 865 C.p.p.), interceptările audio video (art. 911 916  
 C.p.p.); investigatorul sub acoperire (art. 224/1 224/4 C.p.p.) etc. 

 - Particularităţi ale expertizei ADN şi valoarea probantă a acesteia în cauzele penale având 85% 
  ca obiect infracţiuni de omor, pruncucidere, viol 

 - Valoarea probatorie a expertizelor extrajudiciare depuse de inculpaţi în faţa instanţei de  85% 
 judecată 

 - Valoarea probantă a informaţiilor clasificate în procesul penal 85% 
 - Admisibilitatea înregistrărilor video/audio spontane. Condiţii 85% 
 - Probele şi mijloacele de probă: dreptul la tăcere. Reglementare internă şi internaţională 85% 
 - Procedura audierii victimei minore. Asistenţa psihologică şi juridică a persoanei  85% 
 vătămate minore 

 - Evidenţierea comportamentului simulat. Formă juridică. Valoare probatorie 85% 
 - Audierea inculpatului în faza de cercetare judecătorească. Invocarea dreptului la tăcere şi  85% 
 refuzul de a da declaraţii 

 - Proceduri speciale în instrumentarea infracţiunilor privind achiziţiile publice. 85% 
 - Audierea prin videoconferinţă 85% 
 - Procesul – verbal de cercetare la faţa locului în cazul omorului urmat de incendierea  85% 
 victimei sau incintei în care se află aceasta – aspecte teoretice şi practice 

 - Protecţia datelor de identificare ale martorului protejat. Forţa probantă a declaraţiilor  85% 
 acestuia 

 - Expertiza financiar contabilă 85% 
 - Expertizele. Felurile expertizelor, privire comparativă faţă de constatările tehnico  85% 
 ştiinţifice, organul competent de a le dispune, stabilirea obiectivelor, experţi autorizaţi,  
 teza probatorie ce se susţine prin expertiză, expertul parte 

 - Stabilirea prejudiciului cauzat unei persoane juridice de drept public, competenţa  85% 
 organelor administrativ fiscale 

 - Gestionarea, circuitul şi evidenţa documentelor clasificate. Legislaţie aplicabilă,  85% 
 registre, predarea – primirea documentelor, folosirea documentelor clasificate ca probe în  
 instanţă 

 - Garantarea dreptului la apărare al învinuitului/inculpatului în faza urmăririi penale în  85% 
 situaţia audierii martorilor conform prevederilor art. 86/1 C.p.p., în lipsa mijloacelor  
 tehnice necesare 

 - Aspecte procedurale în materia constatării administrării unor probe ilegale . Modalităţi  85% 
 concrete de excludere a acestora 

 - Administrarea probatoriului în cauzele având ca obiect infracţiuni referitoare la traficul  85% 
 de persoane 

 - Administrarea probatoriului în dosarele economice complexe. 85% 
 - Administrarea şi regimul obiectelor şi înscrisurilor cu caracter confidenţial sau secret;  85% 
 reguli de acces şi măsuri de protecţie a informaţiilor clasificate; practica Curţii  
 Constituţionale. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind folosirea investigatorilor sub acoperire şi a  85% 
 colaboratorilor acestora, în cauzele având ca obiect traficul şi consumul ilicit de droguri. 

 - Legalitatea activităţii investigatorului sub acoperire şi colaboratorului/ colaboratorilor  85% 
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 acestuia; ascultarea investigatorului şi a colaboratorului pe parcursul cercetării  
 judecătoreşti. Modalitatea concretă de aducere a investigatorului sub acoperire ş 

 - Tehnici de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi evaziune fiscală. 85% 
 - Protejarea investigatorilor, a informatorilor şi a martorilor. 85% 
 - Obţinerea probelor în procesul penal – Investigatorii sub acoperire. Principiul loialităţii 85% 
  în administrarea mijloacelor de probă 

 - Probele prevăzute în art.911 C.p.p. Înregistrări prezentate de părţi 85% 
 - Competenţele legale ale organelor fiscale în întocmirea documentelor ce pot constitui  85% 
 mijloace materiale de probă în cauzele ce au ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală 

 - Legea nr. 82/2012 - aspecte practice, probleme controversate. 85% 
 - Interpretarea probelor. Metodologia de apreciere a vinovăţiei sau nevinovăţiei. Valoarea  85% 
 probelor şi formarea convingerii magistratului 

 - Percheziţia domiciliară 85% 
 - Posibilitatea ascultării ca martor a persoanei care, iniţial, are calitatea de învinuit în  85% 
 cauză 

 - Posibilitatea ascultării unei părţi în calitate de martor în aceeaşi cauză, în condiţiile în  85% 
 care obiectul urmăririi penale sau judecăţii este constituit din mai multe infracţiuni, iar  
 în raport de unele infracţiuni are numai calitatea de martor 

 - Posibilitatea magistratului de a verifica corectitudinea concluziilor unei expertize 85% 
 - Efectuarea expertizei în faza actelor premergătoare 85% 
 - Obţinerea probelor în procesul penal. Principiul loialităţii şi cel al preponderenţei  85% 
 probei în procesul penal. Excluderea probelor obţinute ilegal 

 - Administrarea probatorului în faza actelor premergătoare a procesului penal. Valoarea  81% 
 probatorie a actelor premergătoare. Necesitatea procesului verbal de consemnare a actelor  
 premergătoare 

 - Administrarea şi regimul obiectelor şi înscrisurilor cu caracter confidenţial sau secret  81% 
 (art. 97 alin. 3 C.proc.pen., art. 91 ind. 3 alin. 2 C.proc.pen); reguli de acces şi măsuri  
 de protecţie a informaţiilor clasificate; practica Curţii Constituţionale 

 - Elemente de continuitate şi noutate în materia probelor în procesul penal. 69% 
 - Metode speciale de supraveghere sau cercetare. 69% 

 Subdomeniu Procedura de judecată la instanţa de fond 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecata în primă instanţă potrivit Noului Cod de procedură penală. 69% 

 Subdomeniu proceduri de judecata 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura privind tragere la raspundere penala a persoanei juridice 4% 

 Subdomeniu Proceduri speciale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Condiţiile în care trebuie admisă cererea de rejudecare a cauzei după extrădare, conform  85% 
 art. 522 ind. 1 Cod procedură penală 
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 - Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de inculpaţii minori, de inculpaţi majori  85% 
 dar în perioada minoratului şi asupra părţilor vătămate minore 

 - Mijloace de probă 85% 
 - Nulităţi care intervin în procedura specială judecării infracţiunilor comise de minori sau 85% 
  asupra minorilor de competenţa completelor specializate; nulităţi în procedura  
 prezentării materialului de urmărire penală inculpatului minor în lipsa citării perso 

 - Judecarea cauzelor cu minori 85% 
 - Procedura în cauzele cu infractori minori; persoanele responsabile; referatul de evaluare 85% 
 - Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. Constatarea dispariţiei. Obiectul. 85% 
  Efectuarea procedurii speciale. Înlocuirea înscrisului. Reconstituirea înscrisului. 

 - Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al 85% 
  privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal 

 - Sesizarea de îndată a procurorului în caz de infracţiune flagrantă constatată de jandarmi. 85% 

 - Activităţi ce pot fi efectuate de către procuror în procedura urmăririi aspecte teoretice şi  81% 
 practice de aplicare a disp.art. 493 şi urm. C.p.p. 

 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 19% 

 Subdomeniu Răspunderea civilă 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Apecte teoretice şi practice privind obligarea Fondului pentru Protecţia Victimelor  85% 
 Străzii la plata despăgubirilor civile, în cazul infracţiunilor prev. de art. 184 C.P. şi art.  
 178 C.P..Răspunderea civilă a inculpatului în astfel de situaţii. 

 - Răspunderea civilă a unităţii sanitare, în calitate de comitent, în solidar cu medicul  85% 
 salariat, inculpat pentru o infracţiune comisă în timpul serviciului, în exercitarea  
 atribuţiilor specifice (ex. ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă) 

 - Răspunderea civilă a unităţii sanitare, în calitate de comitent, în solidar cu medicul  85% 
 salariat, inculpat pentru o infracţiune comisă în timpul serviciului în executarea  
 atribuţiilor specifice 

 - Angajarea răspunderii civile a asiguratului în procesul penal în ipoteza asigurării  85% 
 obligatorii de răspundere civilă pentru prejudiciul produs prin accident  

 - Aspecte teoretice şi practice privind obligarea Fondului pentru Protecţia Victimelor  85% 
 Străzii la plata despăgubirilor civile, în cazul infracţiunilor prev. de art.184 şi 178 C.p.  
 Răspunderea civilă a inculpatului în astfel de situaţii 

 Subdomeniu Reguli de bază şi acţiunile în procesul penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Răspunderea penală, calitatea în procedura judiciară a reprezentanţilor legali ai persoanei 85% 
  juridice, părţii civile, părţii responsabile civilmente 

 - Situaţii. Răspunderea civilă a asiguratorul de răspundere civilă auto în cazul  85% 
 infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. Practica în domeniu 

 - Latura civilă a infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.  85% 
 Despăgubirea părţii civile în cadrul infracţiunilor de omor, vătămare corporală, ucidere şi  
 vătămare corporală din culpă. Daune morale. Părţi responsabile civilmente. Asp 

 - Drepturile şi obligaţiile persoanei vătămate 85% 
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 - Cheltuielile de spitalizare sunt considerate sau nu venituri publice şi în funcţie de  85% 
 această calificare termenul în care poate fi formulată cererea 

 - Părinţii inculpatului minor decedaţi. Desemnarea unui tutore. Admisibilitatea acţiunii  85% 
 civile în sensul obligării inculpatului minor în solidar cu tutorele la plata despăgubirilor  
 civile şi a cheltuielilor de judecată 

 - Posibilitatea instanţei de a dispune obligarea asiguratorului, în solidar cu inculpatul la  85% 
 repararea prejudiciului produs prin infracţiune 

 - Soluţionarea laturii civile în procesul penal 85% 
 - Partea responsabilă civilmente în procesul penal. Introducere din oficiu sau respectarea  85% 
 principiului disponibilităţii 

 - Acţiunea civilă de recuperare a cheltuielilor de spitalizare în cazurile de încetare a  81% 
 urmării penale prev. de art.11 alin.1. pct.1 lit.c Cod pr. penală 

 - Aplicarea dispoziţiilor art.304 alin.4 cod procedură penală şi art.13 alin.3 din legea  81% 
 304/2004 privind organizarea judiciară. Condiţiile în care se încuviinţează transcrierea  
 şedinţei de judecată 

 - Aplicarea dispoziţiilor art.304 alin.4 cod procedură penală şi art.13 alin.3 din legea  81% 
 304/2004 privind organizarea judiciară. Condiţiile în care se încuviinţează transcrierea  
 şedinţei de judecată . 

 - Acţiunea civilă în procesul penal; executarea din oficiu a acţiunii civile 81% 

 Subdomeniu revizuire 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Procedura de soluţionare a cererilor de revizuire în cazurile prevăzute de art 408/1 şi  85% 
 408/2 Cpp 

 Subdomeniu Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Supravegherea tehnică 19% 
 - Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale 19% 

 Subdomeniu Urmarire penala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte de noutate introduse prin Legea nr 82/2012 privind retinerea datelor generate  85% 
 sau prelucrate de furnizorii de retele publice, de comunicatii electronice si furnizorii de  
 servicii de comunicatii electronice destinate publicului 

 - Elemente de interes operativ in activitatea de ancheta.Reglementari existente in OUG nr 81% 
  34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de  
 urgenta 

 Subdomeniu Urmărire penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală potrivit N.C.P.P. 85% 
 - Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală potrivit NCPP. 69% 
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 Subdomeniu Urmarirea penala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Judecata.Amanarea aplicarii pedepsei 15% 
 - Noile reglementari privind solutionarea plangerilor formulate la solutiile procurorului 15% 
 - Principiul oportunitatii. Renuntarea la urmarirea penala 15% 
 - Noile reglementari privind verificarea rechizitoriului 15% 
 - Masuri preventive in reglementarea NCPP 15% 
 - Acordul de recunoastere a vinovatiei 15% 

 Subdomeniu Urmărirea penală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Competenţa procurorului de refacere a actului de sesizare în cazul în care instanţa la care 88% 
  s a dispus strămutarea judecării cauzei restituie dosarul în temeiul art. 300 alin. 2 C.p.p. 

 - Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală 88% 

 - Competenţa procurorului în faza urmăririi penale 88% 
 - Aptitudinea procesuală a procurorului de a sesiza instanţa civilă competentă cu privire  85% 
 la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris, potrivit art. 245 lit. c/1 din C.p.p. cu  
 referire şi la art. 45 alin. 1 din C.p. civ. privind situaţiile în care Mi 

 - Reluarea urmăririi penale 85% 
 - Termenul de sesizare a instanţei de judecată prin rechizitoriu în cazul inculpatului  85% 
 arestat preventiv. Natura acestui termen şi consecinţele nerespectării lui 

 - Urmărirea. Condiţii. Organul care o dispune. Activităţi ce pot fi efectuate în procedura  85% 
 urmăririi. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor efectuate prin telefon sau prin orice  
 mijloc electronic de comunicare în procedura urmăririi. Punerea sub supr 

 - Aspecte teoretice şi practice în materia plângerii contra actelor de urmărire penale 85% 
 - Trimiterea în judecată – Aspecte teoretice şi practice 85% 
 - Refuzul apărătorului ales al inculpatului de a semna procesul verbal de prezentare a  85% 
 materialului de urmărire penală. Consecinţe 

 - Consecinţele neprezentării materialului de urmărire penală şi numirii unui avocat din  85% 
 oficiu în cadrul inculpatului trimis în judecată în lipsă, el aflându se în executarea unei  
 pedepse în străinătate, fapt cunoscut de organul de urmărire penală 

 - Exercitarea şi susţinerea acţiunilor civile de către procuror 85% 
 - Verificarea rechizitoriului sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către prim procurorul 85% 
  parchetului potrivit art.264 alin.3 C.p.p. 

 - Prezentarea materialului de urmărire penală 85% 
 - Condiţiile restituirii cauzei la procuror când din probele administrate în faza de urmărire 85% 
  penală rezultă şi alţi participanţi ţi alte fapte pentru care s a dispus neînceperea urmăririi  
 penale sau scoaterea de sub urmărire iar soluţia nu a fost contestat 

 - Limitele controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public 85% 
 - Sancţiunea prezentării materialului de urmărire penală de către procuror înainte de  85% 
 întocmirea referatului de terminare a urmăririi penale de către organele de poliţie 

 - Particularităţile urmăririi penale când aceasta se efectuează de procuror 85% 
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 - Aspecte procedurale ale fazei efectuării urmăririi penale în materia angajării răspunderii  85% 
 penale a persoanei juridice 

 - Desfiinţarea actelor false. Obligaţiile procurorului ( art. 228 al.6, art. 245 al.1 lit C din  85% 
 CPP) 

 - Renunţarea la urmărirea penală. 85% 
 - Competenţa procurorului de a dispune prin ordonanţă restabilirea situaţiei anterioare  85% 
 săvârşirii infracţiunii, raportat la art. 220 şi 271 din Codul penal 

 - Plângerile formulate în condiţiile art. 278/1 C.p.p. Procedura în faţa instanţei 85% 
 - Restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale sau a actului de  85% 
 sesizare 

 - Organul competent să soluţioneze plângerea unei părţi formulată potrivit art. 278  85% 
 C.p.p. împotriva rezoluţiei procurorului ierarhic superior celui care a soluţionat fondul  
 cauzei, în cazul în care acesta a operat din oficiu doar modificarea temeiului lega 

 - Respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter  85% 
 personal în activitatea de urmărire penală 

 - Procedura începerii urmăririi penale, confirmarea extinderii 85% 
 - Aspecte teoretice şi practice privind trimiterea plângerii greşit îndreptate la organul  85% 
 competent potrivit art.285 C.p.p. 

 - Definirea noţiunii de tergiversare a soluţionării cauzelor în faza de urmărire penală 85% 
 - Neregularităţi ale actului de sesizare. Restituirea cauzei la procuror. Refacerea actului de 85% 
  sesizare a instanţei. Lipsa reglementării unui control judecătoresc asupra actelor prin care 
  procurorul reia urmărirea penală 

 - Principiul oportunităţii potrivit Noului Cod de procedură penală 85% 
 - Procedura ulterioară pronunţării soluţiei în baza art. 278/1 alin. 8 lit.c C.p.p. în lumina 81% 
  respectării principiului repartizării aleatorii a cauzelor şi a numărului unic de înregistrare 
  a dosarului 

 - Competenţa confirmării ordonanţei privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor  81% 
 sau comunicărilor, dată de procuror, provizoriu, în cazul de urgenţă prev. de art. 91  
 alin.2 C.proc. pen.: preşedintele instanţei sau judecătorul planificat la urgenţă 

 - Procedura plângerii prealabile. Interpretarea formală sau nu a noţiunii de plângere în  81% 
 cazul infracţiunilor care sunt urmărite la plângere prealabilă 

 - Ordonanţa sau rezoluţia. Distincţii 81% 
 - Caracterul termenelor de reglementare a instituţiei plângerii contra soluţiilor  81% 
 procurorului de netrimitere în judecată 

 - Admisibilitatea recursului împotriva sentinţelor prin care s a dispus conform art.278/1  77% 
 alin.13 C.p.p. trimiterea cauzei organului judiciar competent potrivit dispoz. art.278  
 alin.2 C.p.p. 

 - Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală 19% 

 Domeniu: Dreptul concurenţei 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Concurenţa neloială. Practici abuzive. 54% 
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 - Dreptul concurenţei în Uniunea Europeană. 50% 
 - Regulamentul Consiliului (CE) nr.1/2003 de punere în aplicare a regulilor de  50% 
 concurenţă prevăzute de art.81 şi 82 din Tratatul de instruire a Comunităţii Europene. 

 -  Suntem de acord cu temele propuse de Institutul Naţional al Magistraturii pentru  46% 
 Programul de pregătire continuă centralizat pentru anul 2013. Nu avem propuneri de  
 teme pentru domeniul afişat. 

 - Înţelegerile anticoncurenţiale. Standardul de proba. Individualizarea sancţiunii. 46% 

 Subdomeniu Domeniu general dreptul concurenţei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 de punere în aplicare a regulilor de  50% 
 concurenţă prevăzute de art.81 şi 82 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 

 - Concurenţa neloială. Practici comerciale abuzive 50% 

 Subdomeniu test 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - test 46% 
 - test 42% 

 Domeniu: Dreptul consumatorului 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Dreptul consumatorilor 46% 

 Subdomeniu Clauze abuzive 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Clauzele abuzive din contractele de credit bancar. Comparaţie cu dreptul european.  31% 
 Jurisprudenţa CJUE 

 Subdomeniu Domeniu general dreptul consumatorului 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori 46% 
 - Executarea silita in materia contractelor de credit. 46% 
 - Clauze abuzive in contractele de credit bancare 46% 
 - Codul Consumului – Legea nr. 296/2004, Republicată 2008 46% 
 - Aspecte teoretice şi practice în soluţionarea acţiunilor legate de drepturile  46% 
 consumatorilor. 

 Subdomeniu Dreptul consumatorului 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Codul Consumului – Legea nr.296/2004, republicată. 42% 

 - Clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. 42% 
 - Executarea silită în materia contractelor de credit. 42% 
 - Aspecte teoretice şi practice în soluţionarea acţiunilor legate de drepturile  42% 
 consumatorilor 

 - Clauze abuzive în contractele de credit bancare. 42% 

 Domeniu: Dreptul familiei 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Exercitarea autorităţii părinteşti în cazul copilului din afara căsătoriei 62% 
 - Convenţiile matrimoniale 62% 
 - cererile de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti străine în materie  58% 
 matrimonială şi materia răspunderii părinteşti, cu particularităţiîn privinţa  
 Regulamentului 2201/2003 (apostilă, ceritifcatul prevăzut de art. 39 din Regulament,  
 dovada  

 - Abcheta psihosociala potrivit Noului Cod civil 58% 
 - Răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a ocrotirii  58% 
 părinteşti 

 - Regimul matrimonial potrivit Noului Cod civil 58% 
 - Atribuţiile instanţei de tutelă 58% 
 - Protectia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai. 58% 
 - Inciden?a Legii 60/2012 asupra institu?iei curatelei 58% 
 - Divortul remediu 54% 
 - Jurisprudenţa CEDO în materia dreptului familiei 31% 
 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind noile coduri, practică neunitară 23% 
 - Exercitarea autoritatii parintesti. 8% 

 Subdomeniu Aspecte de drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Necesitatea administrarii probei ADN in cauzele privind paternitatea prin raportarea la  58% 
 normele dreptului european 

 Subdomeniu Autoritatea părintească 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Exercitarea autorităţii părinteşti. Drepturile şi îndatoririle părinteşti. 46% 

 Subdomeniu Cartea I Despre persoane si Cartea a II a Despre familie 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - obligaţia de intretinere; adoptia; logodna; incheierea si desfacerea casatoriei; ocrotirea  58% 
 persoanei fizice tutela, curatela; autoritatea părintească; efectele divortului cu privire la  
 raporturile patrimoniale si nepatrimoniale 

 Subdomeniu Combaterea discriminarii-Raporturi de familie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Combaterea discriminarii pe criteriul sexului in stabilirea domiciliului minorului in caz 4% 
  de divort.Criterii de asociere a interesului superior al minorului. 

 Subdomeniu comunitatea de bunuri 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -       Discutii despre necesitatea unei jurisprudente unitare in materia partajului unui bun 58% 
  imobil achizitionat de soti prin accesarea unui credit bancar aflat inca in derulare la  
 momentul partajului 

 Subdomeniu Desfacerea casatoriei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Divortul din culpa in Noul Cod Civil. 62% 
 - Divorţul cu elemente de extraneitate 62% 

 Subdomeniu Despre persoane  
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Curatela 58% 

 Subdomeniu Divorţ 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cazuri de exercitare a autoritatii parintesti de catre un singur parinte 62% 
 - Cazuri de exercitare a autorităţii părinteşti de către un singur părinte  58% 

 Subdomeniu Domeniu general  dreptul familiei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Ordonanţa preşedinţială în materia raporturilor de familie 62% 
 - Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor în lumina Noului cod civil. 62% 

 - Acţiuni noi în materia Dreptului familiei, proceduri; Stabilire locuinţă minor şi  62% 
 implicaţiile acesteia; Neconcordanţa dintre dispoziţiile art. 379 alin.1 Cod civil cu  
 dispoziţiile art. 617 alin.3 Cod procedură civilă, astfel cum au fost modificate 

 - Pensia de întreţinere Venituri care se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreţinere 58% 
 - Despre familie. Căsătoria. Rudenia Filiaţia 58% 
 - Despre familie. Rudenia Adopţia. Autoritatea părintească. Obligaţia de întreţinere 58% 
 - Competenţa de soluţionare a acţiunii de divorţ şi accesorii în cazul cetăţenilor români  58% 
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 stabiliţi în străinătate ( spaţiul U.E. sau alte state) 

 - Competenţa de soluţionare a cererii de divorţ în situaţia în care reclamantul nu mai  58% 
 locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află ultimul domiciliu comun al părţilor 
  iar soţul pârât este dispărut, fiind declanşată procedura de constatare a dis 

 - Competenţa generală a instanţelor în cazul acţiunilor în constatarea calităţii de cetăţean  58% 
 român 

 - Aspecte patrimoniale în dreptul familiei derivând din Legea nr.31/1990, privind  58% 
 societăţile comerciale 

 - Înţelesul şi întinderea motivelor temeinice de divorţ, gravitatea vătămării raporturilor  58% 
 dintre soţi şi imposibilitatea continuării căsătoriei, în condiţiile actuale 

 - Divorţ Cauze care determină imposibilitatea continuării convieţuirii 58% 
 - Aspecte de drept comparat referitoare la regimurile matrimoniale şi partajele judiciare cu 58% 
  elemente de extraneitate 

 - Aspecte de dată recentă din dreptul comunitar vizând intenţia de uniformizare a  58% 
 procedurilor de divorţ şi a efectelor sale de ordin personal şi patrimonial 

 - Încheierea căsătoriei. Desfacerea căsătoriei. Rudenia. Adopţia. Autoritatea părintească.  58% 
 Obligaţia de întreţinere. 

 - Comunitatea de bunuri 58% 
 - Regimul juridic al salariului 58% 

 Subdomeniu Dreptul familiei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Divorţul cu copii prin acord în lumina Noului cod civil 50% 
 - Divorţul cu copii prin acord în lumina Noului Cod civil.  46% 

 Subdomeniu Interzisul judecătoresc . 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura punerii sub interdicţie a persoanei adulte . 58% 
 -  31% 
 Procedura punerii sub interdicţie a persoanei adulte . 
  

 Subdomeniu Noul cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Modalitatea de stabilire ]n sarcina p[rintelui c[ruia nu i s-a încredinţat minorul prin  42% 
 sentinţa civilă de divorţ a contribuţiei la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi  
 pregătire profesională (natură/sumă de bani) . 

 - Aspecte privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor părinteşti privitoare la 35% 
  persoana minorului în situaţia în care copilul este încredinţat altor persoane decât  
 părinţii săi . 

 - Instanţa de tutelă- 35% 
 Consiliul de familie.Rol şi funcţionare 

 - Reglementarea obligaţiei de întreţinere în noul Cod civil . 35% 
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 Subdomeniu Prevederi ale noului Cod civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor părinteşti privitoare la 58% 
  persoana minorului în situaţia în care copilul este încredinţat altor persoane decât  
 părinţii săi . 

 - Tutela, consiliul de familie, logodna, regimurile matrimoniale, efectele căsătoriei,  58% 
 regimul comunităţii legale de bunuri, regimul separaţiei de bunuri, noua procedură a  
 divorţului, efectele patrimoniale ale divorţului în ceea ce priveşte obligaţia de înt 

 - Prezentarea competenţelor viitoarei instanţe de tutelă şi familie ce urmeaza a fi înfiinţată 58% 
  după intrarea în vigoare a noului Cod civil 

 - Regimurile matrimoniale în Noul Cod Civil 58% 
 - Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 58% 
 - Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 58% 
 - Instanţa de tutelă. Noţiune şi competenţă. Actiuni 58% 
 - Consiliul de familie.Rol şi funcţionare 54% 

 Subdomeniu Tutelă,curatelă,procedură 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  62% 

 Domeniu: Dreptul mediului 

 Subdomeniu Domeniu general dreptul mediului 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Dificultăţi legate de faptul că nu toate formele de pagube pot fi remediate prin aplicarea  46% 
 răspunderii juridice în dreptul mediului. Condiţii suplimentare ce trebuie îndeplinite.  
 Evaluarea prejudiciului de mediu. 

 - Metodica cercetării infracţiunilor la regimul silvic 42% 
 - Răspunderea juridică în dreptul mediului. 42% 
 - Principiile fundamentale ale dreptului mediului 42% 
 - Practica relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a  42% 
 Drepturilor Omului 

 Domeniu: Dreptul muncii şi al asigurărilor sociale 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Modificările legislative intervenite în ultimii doi ani 54% 
 - Dezbaterea legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale 54% 
 - Legătura europeană în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale - juridsprudenţa  54% 
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 Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene 

 - Aplicarea unor disoziţii din Codul civil în dreptul muncii 54% 
 - Jurisdicţia muncii în contextul intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă 54% 
 - Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru accidentele de munca cu vatamarea  54% 
 angajatului sau decesul acestuia. Drepturile mostenitorilor victimei accidentului de  
 munca si temeiul juridic al acestora. 

 - Litigiu in legatura cu aplicarea Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii  54% 
 publice. 

 - Incidenţahotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, a deciziilor Curţii  54% 
 Constituţionale şi a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în recursurile 
  în interesul legii asupra transformării pensiilor de serviciu 

 - Concedierea pentru necorespundere profesională. Limitele în care instanţa poate analiza  54% 
 necorespunderea profesională 

 - Cazurile de recalculare şi revizuire a pensiei prevăzute de Legea nr. 263/2010 54% 
 - Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale 54% 
 - Orele suplimentare prestate de angajaţi în companiile multinaţionale.Mijloace de probă. 50% 
 - Sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru neîndeplinirea  50% 
 obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, după completarea art.2  
 din Legea nr 192/1996 prin prevederile Legii nr 214/2013 

 - Realizarea unor activităţi de formare interdiciplinare care să abordeze teme comune mai  31% 
 multor specializări cum ar fi: 
 - probleme privind salarizarea personalului contractual din instituţiile publice şi a  
 funcţionarilor public; 
 - probleme comune regleme 

 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind noile coduri, practică neunitară 31% 
 - Copetenta teritoriala in litigiile de munca.Termene de solutionare a confilictelor de  12% 
 munca.Corelatia dintre Codul Muncii si Legea nr. 62/2011 sub aspectul legii aplicabile. 

 Subdomeniu Asigurari sociale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cumulul pensiei pentru limita de virsta cu veniturile obtinute din munca 4% 
 - Reglementari specifice privind calculul pensiei pentru persoane care au contribuit la  4% 
 sisteme diferite de asigurari sociale 

 Subdomeniu Codul muncii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Rolul instantei in procedura privind incadrarea in conditii speciale / conditii deosebite  4% 
 de munca raportat la dispozitiile legale 

 - Aplicarea dispozitiilor mai favorabile din CCM la nivel de ramura si CCM la nivel de  4% 
 grup de unitati in raport de dispozitiile din CCM la nivel de unitate 

 Subdomeniu CONFLICTE DE MUNCA 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Particularitatile procedurii concedierii in situatia angajatorului aflat in insolventa 54% 
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 Subdomeniu Domeniu general dreptul muncii si asigurari sociale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte teoretice şi practice în soluţionarea litigiilor ce au ca obiect contestaţiile  54% 
 împotriva deciziilor de pensionare. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind acordarea drepturilor băneşti ale angajaţilor şi  54% 
 personalului contractual conform legislaţiei muncii şi contractului colectiv de muncă. 

 - Pensii prevăzute în legi speciale 54% 
 - Pensia de serviciu a magistraţilor şi personalului auxiliar din justiţie. Bază de calcul şi  54% 
 sporuri. Actualizarea pensiilor de serviciu 

 - Particularităţi la stabilirea stagiului complet de cotizare 54% 
 - Pensii acordate în baza unor legii speciale: Legea nr. 164/2001, cu modificările şi  54% 
 completările ulterioare , privind pensiile militare de stat, legea nr. 303/2004 eu  
 modificările şi completările ulterioare, privind Statutul judecătorilor şi procurorilor. 

 - Calitatea de reprezentant şi mandatul sindicatelor în litigiile de muncă; calitatea  54% 
 procesuală activă a sindicatului – existenţa sau inexistenţa acesteia în litigiile de muncă;  
 reguli procedurale de soluţionare a litigiilor de muncă în raport cu prevederi 

 - Calculul pensiei 54% 
 - Cumul de funcţii 54% 

 - Posibilitatea încheierii convenţiilor civile după ultimele modificări ale Codului muncii 54% 
 - Pensii 54% 
 - Pensiile de serviciu 54% 
 - Principiul nediscriminării în raporturile de muncă. Egalitatea de tratament între femei şi 54% 
  bărbaţi 

 - Pensia pentru limită de vârstă 54% 
 - Principiul contributivităţii reglementat de Legea nr. 19/2000 şi coliziunea acestuia cu  54% 
 reglementările cuprinse în partea a II a din anexa 1 la OUG nr. 4/2005 prin care sunt  
 excluse de la stabilirea dreptului de pensionare unele venituri pentru care s a p 

 - Suspendarea contractului individual de muncă . Cazuri de suspendare. Contestaţia  54% 
 împotriva deciziei de suspendare emisă de angajator 

 - Reglementări comunitare în domeniul muncii şi securităţii sociale. 54% 
 - Anularea pensiilor speciale; corelatii intre legislatia nationala si jurisprudenta CEDO si 54% 
  CJUE. 

 - Sporuri cu caracter permanent 54% 
 - Timpul de munca si timpul de odihna 54% 
 - Tratat CE consolidat prin Tratatul de la Amsterdam. Reg.CE nr.1612/68/CEE 54% 
 - Admisibilitatea cererii de recalculare a pensiei în lumina Legii nr. 19/2000 şi a  54% 
 ordonanţelor de completare şi modificare. 

 - Admisibilitatea acţiunilor întemeiate pe discriminare, după decizia Curţii  54% 
 Constituţionale nr.820/3.07.2008 

 - Acţiunile în despăgubiri formulate de persoane care se consideră discriminate,  54% 
 întemeiate pe art.21 din OG 137/2000 şi art. 5 şi 6 din C.M. 

 - Situaţia persoanelor care lucrează în mai multe state U.E. Calculul pensiei cuvenite în  54% 
 lumina R 1408/71 

 - Acţiune având ca obiect obligarea fostului angajator la eliberarea unor adeverinţe care să 54% 
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  ateste grupa de muncă şi procentul, elemente înscrise deja în carnetul de muncă. 

 - Sistemul public de pensie. Pensii de serviciu magistraţi (stagiu de cotizare, vârstă,  54% 
 standardele de pensionare, vechime în magistratură, perioadele asimilate vechimii în  
 magistratură, aplicabilitatea condiţiilor de vârstă prevăzute de Legea 19/2000 rapor 

 - Procedura de contestare a deciziei de pensionare în baza  dispoziţiilor Legii 118/2010.  54% 
 Caracterul obligatoriu al procedurii prealabile administrative 

 - Reconstituirea vechimii în muncă. Competenţa de soluţionare a cererii. Probe 54% 
 - Recalcularea salariilor cadrelor didactice pentru perioada 1 ian 2010 - 31 dec. 2010,  54% 
 având în vedere prevederile art. 30 din Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a  
 personalului plătit din fonduri publice. 

 - Admisibilitatea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de pensie emise de casele  54% 
 teritoriale /sectoriale de pensii la instanţa de judecată, în situaţia în care Comisia  
 Centrală de Contestaţii nu le-a soluţionat în termenul prevăzut de art. 150 al.  

 - Actele unilaterale emise de angajator susceptibile a fi contestate prin jurisdicţia muncii 54% 
 - Acordarea tichetelor de masă salariaţilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchete 54% 

 - Acordarea daunelor morale în litigiile de muncă, în raport de art.2691 Codul Muncii 54% 
 - Acordarea daunelor morale în litigiile de muncă prin prisma jurisprudenţei Înaltei Curţi 54% 
  de Casaţie şi Justiţie şi a modificării ulterioare a art.269 Codul muncii prin Legea  
 nr.237/2007 (Tribunalul Dâmboviţa secţia civilă) 

 - Stabilirea procentului din timpul de lucru în care s-a prestat activitate în grupe de  54% 
 muncă, în situaţia recunoaşterii prealabile a grupei de muncă. Admisibilitate. Termen de 
  prescripţie.     

 - Recalcularea pensiilor în baza H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005. 54% 
 - Procedura aplicării şi executării sancţiunii disciplinare 54% 
 - Aspecte teoretice şi practice ivite în soluţionarea litigiilor ce au ca obiect drepturile  54% 
 salariale ale judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi personalului auxiliar. 

 - Aspecte referitoare la procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva  54% 
 deciziilor de pensionare emise în baza Legii 263/2011. 

 - Aspecte practice în materia asigurărilor sociale după intrarea în vigoare a Legii 19/2000. 54% 

 - Protecţia securităţii sociale şi a sănătăţii în muncă. Normele dreptului comunitar şi  54% 
 dreptului intern în acest domeniu 

 - Aspecte legate de competenţa instanţelor de judecată şi răspunderea juridică în dreptul  54% 
 muncii 

 - Aspecte de drept comunitar incidente în materia litigiilor de muncă 54% 
 - Răspunderea disciplinară 54% 
 - Soluţionarea litigiilor care privesc constatarea încadrării activităţilor desfăşurate de  54% 
 reclamanţi în grupa I de muncă pentru anumite perioade, având în vedere că în carnetele  
 de muncă ale acestora, perioadele respective sunt trecute în grupa a II a de m 

 - Răspunderea patrimonială în dreptul muncii forme, trăsături, condiţii şi procedura  54% 
 privind recuperarea prejudiciului 

 - Probleme controversate privind stabilirea pensiei şi a pensiei de serviciu. Punctul de  54% 
 pensie. Vechimea în muncă 

 - Recalcularea şi recorelarea pensiilor de asigurări sociale, inclusiv a pensiilor stabilite în 54% 
  baza Legii nr.3/1977, prin prisma Legii nr.19/2000, modificată, H.G. 267/1990 şi a  
 Legii nr.226/2006. 
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 - Recunoaşterea şi valorificarea perioadelor lucrate în spaţiul comunitar 54% 
 - Reglementarea modalitatilor de solutionare a conflictelor de munca. 54% 
 - Relaţiile individuale de muncă la nivelul Uniunii Europene. 54% 
 - Aplicarea principiului nediscriminării în material salarizării personalului bugetar  54% 
 contractual 

 - Restrângere activitate instanţa va analiza doar daca acest post mai exista in organigrama 54% 
  sau va analiza situaţia economica a angajatorului in funcţie de care se impunea sau nu,  
 desfiinţarea postului? 

 - Revizuirea pensiilor speciale devenite pensii in sistem public, potrivit Legii 119/2010  54% 
 prin prisma OUG 59/2011 si OUG 1/2011 

 - Sancţiuni disciplinare speciale 54% 

 - Răspunderea patrimonială a angajatorului 54% 
 - Legea Dialogului social, Legea nr.62/2011 şi modificările Codului muncii, implicaţii  54% 
 practice. 

 - Convenţia OIM nr.171/1990 54% 
 - Discriminări privind modul de acordare a drepturilor salariale între categoriile de  54% 
 magistraţi. 

 - Legea nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii. Jurisdictia asigurarilor sociale 54% 
 - Greva 54% 
 - Competenţa specială în ce priveşte drepturile persoanelor din justiţie Răspunderea  54% 
 disciplinară în dreptul muncii 

 - Medicul de medicina muncii. Cadrul normativ, competenţă, perspective 54% 
 - Dispoziţii contradictorii intre legea nr. 19/2000 si Ordinul 340/2001( Normele de  54% 
 aplicare a legii) care stabilesc vârsta si stagii diferite la data formulării cererii de  
 pensionare. 

 - Dispoziţii contradictorii: art.48 din legea 19/2000 stabileşte „cumul „ pentru reducerile 54% 
  aplicate iar art. 44 din Norme spune ca se aplica reducerea cea mai avantajoasa si ca nu  
 se cumulează 

 - Contractul individual de muncă 54% 
 - Contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata 54% 
 - Organizarea timpului de muncă în legislaţia comunitară. Directiva Consiliului nr.  54% 
 97/81/CE din 1.12.1987. 

 - Legea 263/2011 modificări aduse pensionării anticipate 54% 
 - Dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor 54% 
 - Convenţia OIM nr.87/1948, nr.98/1949 54% 
 - Formularea separată a cererii de reintegrare în postul deţinut anterior, după anularea  54% 
 deciziei de concediere. Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune 

 - Egalitatea de tratament în domeniul forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă 54% 
 - Legea nr. 263/2010. Calculul pensiilor. Proceduri de constatare. 54% 
 - Legea dialogului social, Legea nr.62/2011 şi modificările Codului muncii, implicaţii  54% 
 practice. 

 - Legislaţia comunitară şi naţională privind protecţia salariaţilor în cazul transferului  54% 
 întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora. 

 - Legislaţia modificată în domeniul recalculării pensiilor conform Legii nr. 119/2010 şi a 54% 
  Hotărârii de Guvern nr. 737/2010 
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 - Drepturile băneşti. Problema prescripţiei dreptului la acţiune în ceea ce priveşte  54% 
 drepturile salariale ale magistraţilor izvorâte din vechimea în muncă. 

 - Concedierea 54% 
 - Garantarea plăţii salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului 54% 
 - Litigii de muncă. Perioada pentru care se acordă personalului din învăţământ drepturile  54% 
 salariale reglementate prin legea nr. 221/2008. 

 - Litigii de muncă. Stabilirea competenţei teritoriale în litigiile de muncă, în condiţiile  54% 
 în care coexistă atât disp. art.72 din Legea nr.168/1999, cât şi disp. art.284 alin.2 din  
 Codul muncii 

 - Concedierile colective la nivelul instituţiilor publice. 54% 
 - Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 54% 
 - Litigii din recurs cu privire la pensionari, veterani de război, decoraţi cu Medalia  54% 
 „Crucea comemorativă a celui de al doilea război mondial, 1941 1945, care au solicitat  
 obligarea Casei Judeţene de Pensii Vaslui la plata drepturilor legale de rentă înc 

 - Clauze specifice 54% 
 - Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă. 54% 
 - Încetarea de drept a contractului individual de muncă 54% 
 - Incidenţa art. 30 din Legea nr. 330/2009 asupra salarizării funcţionarilor publici,  54% 
 respectiv interdicţia diminuării drepturilor salariale ca urmare a intrării în vigoare a  
 acestei legi faţă de nivelul salariului la sfârşitul anului 2009. 

 - Ore suplimentare 54% 
 - Ore repaus săptămânal şi sărbători legale 54% 
 - Interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii din Legea nr. 19/2000 cu modificările şi  54% 
 completările ulterioare. 

 - Noul Cod al Muncii. Competenta materiala si teritoriala prevazute de de art. 269  54% 
 Codul Muncii si cea prevazuta de Legea dialogului social. Termenele de contestare a  
 deciziilor de concediere. 

 - Data de la care îşi produce efectele decizia de desfacere CIM (când in dec. este  54% 
 menţionată o data anterioară). Daca se impune emiterea unei noi decizii in cazul  
 suspendării preavizului(ex: din motive medicale) 

 - Noul Cod al Muncii. Calitatea de reprezentant si mandatul sindicatelor in litigiile de  54% 
 munca. Calitatea procesuala activa a sindicatului, data de dispozitiile Legii 62/2011 a  
 dialogului social 

 - Formarea profesională 54% 
 - Interpretarea şi aplicarea Deciziei civile nr. 40/2008 a Î.C.C.J. 54% 
 - Condiţiile minime de muncă şi de viaţă pe care angajatorii din statele Comunităţii  54% 
 Europene sunt obligaţi să le asigure lucrătorilor în procesul de organizare a muncii.  
 Implementarea în legislaţia internă a Directivei Parlamentului European şi a CE 2000/3 

 - Normarea muncii. Specificul activităţii magistraţilor. Protecţia sănătăţii magistraţilor 54% 
 - Interpretarea dispoziţiilor art.20,43 şi 77 din Legea nr. 19/2000. 54% 
 - Hotărârile Consiliului de Administraţie al unei societăţi, leagă instanţa in ce priveşte  54% 
 masurile dispuse cu privire la restructurarea personalului? 

 - Neconcordanţele în materia jurisdicţiei muncii între codul muncii şi Legea nr. 62/2011. 54% 
  Aspecte practice. 

 - Interpretarea sintagmei ,, Vechime in magistratura ,, prevazute in dispozitiile art. 82  54% 
 alin. 3 din Legea nr 303/2004 
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 - Discriminarea in materie salarială a personalului bugetar cu referire specială la O.U.G.  54% 
 nr.75/2008. 

 - Modalităţi de salarizare 54% 
 - Calculul rentei lunare a veteranilor de război 54% 
 - Formele de concediere. Aspecte practice. Probaţiunea în asemenea litigii. 54% 
 - Influenta grupelor si conditiilor de munca asupra calculului pensiilor 54% 
 - Directiva 89/391/CEE 54% 
 - Modificări aduse de noul Cod al Muncii (Legea 40/2011) şi Legea dialogului social  54% 
 (Legea 62/2011); Aspecte procedurale în litigiile de muncă, discutate în lumina noilor  
 dispoziţii ale Codului Muncii (Legea 40/2011) şi Legea dialogului social (Legea 62/20 

 - Cererea de revizuire a deciziei de pensie termenul in care poate fi formulata/asemănări si 54% 
  deosebiri fata de contestaţia împotriva deciziei de pensie 

 - Munca grea unde poate fi încadrată, la "condiţii speciale" sau la "condiţii deosebite"? 54% 
 - Grupele de muncă Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 250/2007; raportul  54% 
 dintre grupa de muncă şi cuantumul pensiei. 

 - Dialogul social şi cooperarea tripartită în domeniul raporturilor de muncă şi al  54% 
 asistenţei sociale 

 - Conditii si elemente prevazute in noua legislatie a pensiilor care influenteaza stabilirea  54% 
 si calculul pensiei. 

 - Recalcularea pensiilor potrivit OUG nr. 4/2005 şi incidenţa Deciziei nr. 40/2008 a  50% 
 I.C.C.J. 

 - Specificul probaţiunii în litigiile de muncă 50% 
 - Concedierea colectivă. Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere. 50% 
 - Forţa executorie a hotărârilor pronunţate în material conflictelor de muncă 50% 
 - Salarizarea 50% 
 - Rolul şi atribuţiile psihologului în activitatea instanţelor şi parchetelor 50% 

 Subdomeniu Domeniul general. Dreptul muncii şi asigurări sociale 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Nulitatea absolută a deciziei de concediere;  Caracterul real şi serios al concedierii  54% 
 dispuse în baza art.65 Codul muncii;   

 Subdomeniu Dreptul muncii 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Caracterul real şi serios al concedieri dispuse în baza art. 65 Codul muncii. 54% 
 - Acordarea daunelor morale în cazul concedierilor nelegale. 54% 

 Domeniu: Dreptul proprietăţii intelectuale 

 Subdomeniu Domeniu general DPI 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Epuizarea comunitară a drepturilor de proprietate intelectuală 58% 
 - Exercitarea drepturilor morale de autor de către moştenitori; Admisibilitatea ordonanţei  58% 
 preşedinţiale în materia proprietăţii intelectuale." 

 - Mărci şi indicaţii geografice: a) modificările aduse Legii nr. 84/1998; b) infracţiuni  58% 
 reglementate de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; c) protecţia  
 secretelor comerciale în litigiile de contrafacere 

 - Metodologia investigării infracţiunilor la regimul proprietăţii intelectuale şi industriale; 58% 
  măsuri cu privire la bunurile indisponibilizate în dosarele penale soluţionate cu  
 netrimitere în judecată. 

 - Soluţionarea cauzelor penale sau judecarea unor cauze civile privind acoperirea  58% 
 prejudiciului sau aplicarea măsurii confiscării speciale în cauzele penale vizând  
 infracţiunile prevăzute de Legea nr. 8/1996 sau de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi  
 indic 

 - Dreptul de autor şi drepturi conexe: a) Modalităţi de evaluare a prejudiciului încercat de 58% 
  autor si de stabilire a despăgubirilor în situaţia inexistenţei specialiştilor într o anumită  
 materie (ex: lipsa unui expert în arta fotografică sau grafică); b) ge 

 - Protecţia formatelor de televiziune 58% 
 - Marca comunitară. Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de armonizare a  58% 
 legislaţiilor cu privire la mărci 

 - Stabilirea drepturilor băneşti cuvenite titularilor dreptului de proprietate intelectuală 54% 

 Subdomeniu Dreptul de autor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Metode de investigare a infractiunilor la regimul dreptului de autor savarsite pe internet. 15% 

 Subdomeniu Dreptul de autor si drepturile conexe 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Metode de investigare a infractiunilor la regimul dreptului de autor săvârsite pe internet 58% 

 Subdomeniu Marci si indicaţii geografice 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Metode de investigare a infractiunilor de contrafacere de marcă si indicatii geografice  58% 
 săvârsite prin intermediul internetului 

 Subdomeniu raspunderea penala 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - selactarea la cursurile privind raspunderea penala in materia drepturilor de proprietate  27% 
 intelectuala si a magistratilor procurori  

 Domeniu: Dreptul refugiaţilor 

 Subdomeniu Domeniu general dreptul refugiaţilor 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Evaluarea credibilităţii 38% 

 Domeniu: Dreptul Uniunii Europene 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în faţa Curţii Europene a Drepturilor  62% 
 Omului 

 - Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 62% 
 - Răspunderea statului pentru prejudicii cauzate prin încălcarea dreptului comunitar 62% 
 - Hotărâri preliminare. Procedura. Admisibilitatea cererii. Forma şi conţinutul cererii.  62% 
 Posibilitatea suspendării cauzei interne. Analiza trimiterilor preliminare ale instnaţelor  
 româneşti. 

 - Procedura întrebărilor preliminare adresate CJCE 46% 
 - Efectele jurisprudenţei recente a CJUE asupra litigiilor având ca obiect contractele de  38% 
 credit bancar 

 - Sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Dreptul de deducere a TVA în  38% 
 jurisprudenţa CJUE 

 Subdomeniu Domeniu general dreptul UE 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Consecinţele netrimiterii cererii preliminare răspunderea statului pentru prejudiciile  62% 
 cauzate persoanelor 

 - Tipurile de cereri preliminare 62% 
 - Instanţele naţionale competente să adreseze cererile preliminare 62% 
 - Hotărâri preliminare. Procedura. Admisibilitatea cererii. Forma şi conţinutul cererii.  62% 
 Posibilitatea suspendării cauzei interne. Analiza trimiterilor preliminare ale instanţelor  
 româneşti. 

 - Răspunderea statului pentru prejudicii cauzate prin încălcarea dreptului comunitar. 62% 
 - Condiţiile necesare adresării cererii preliminare 62% 

 - Rolul procedurii preliminare în contextul procedurilor care se derulează pe rolul Curţii  62% 
 de justiţie 

 - Redactarea încheierii de trimitere şi suspendarea judecăţii 62% 
 - Efectele hotărârii preliminare. Soluţionarea litigiului intern ca urmare a primirii  62% 
 hotărârii preliminare 

 - Încălcarea dreptului comunitar de către statele membre ale Uniunii Europene şi efectele  62% 
 acesteia. 

 - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – rol, atribuţii, organizare. 62% 
 - Cadrul constituţional al Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona: Modificările  62% 
 aduse cadrului constituţional al UE de către Tratatul de la Lisabona; Raportul dintre  
 Dreptul Uniunii şi dreptul intern; principiul supremaţiei dreptului UE; 
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 - Cooperarea instanţelor naţionale cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în baza art.  62% 
 267 Tratatul de Funţionare a UE (ex art. 234 TCE) 

 - efectul juridic al normelor UE; obligaţia de interpretare conformă; autonomia  62% 
 procedurală naţională; Carta Drepturilor Fundamentale a UE 

 - Procedura Hotărîrii preliminare 62% 
 - Libertăţile fundamentale ale UE (mărfuri, persoane, servicii, capitaluri) 62% 
 - Principiul egalităţii în politica socială a Uniunii Europene: Directiva 78/2000 de creare  62% 
 a unui cadru general în favoarea egalită?ii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în  
 muncă şi ocuparea for?ei de muncă; Directiva 2000/43/CE de punere în a 

 Subdomeniu Dreptul general UE 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura Hotărârii preliminare. 62% 
 - Rolul procedurii preliminare în contextul procedurilor care se derulează pe rolul Curţii  62% 
 de justiţie. 

 - Tipurile de cereri preliminare. 62% 
 - Hotărâri preliminare. Procedura. Admisibilitatea cererii. Forma şi conţinutul cererii.  62% 
 Posibilitatea suspendării cauzei interne. Analiza trimiterilor preliminare ale instanţelor  
 româneşti. 

 - Libertăţile fundamentale UE (mărfuri, persoane, servicii, capitaluri). 62% 
 - Instanţele naţionale competente să adreseze cereri preliminare. 62% 
 - Răspunderea statului pentru prejudicii cauzate prin încălcarea dreptului comunitar. 62% 
 - Consecinţele netrimiterii cererii preliminare. Răspunderea statului pentru prejudiciile  62% 
 cauzate persoanelor. 

 - Cooperarea instanţelor naţionale cu Curtea de Justiţie a U.E în baza art.267 din  62% 
 Tratatul de Funcţionare a UE. 

 Subdomeniu Norme comunitare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 

 - Prioritatea si efectele normelor comunitare 62% 
 - Prioritatea şi efectele normelor comunitare. 62% 

 Domeniu: Etică şi deontologie profesională 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Religia si rolul ei in fundamentarea  eticii magistratului. 65% 
 - Transparenta actului de justitie. Particularitatile la nivelul parchetului. 65% 
 - Religia şi rolul ei în fundamentarea eticii magistratului. 65% 
 - Valorile deontologice specifice judecătorilor şi procurorilor. Importanţa valorilor etice. 50% 

 Subdomeniu Codul deontologic al judecătorului 
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 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Percepţia publică asupra comportamentului judecătorului în afara instanţei. 62% 
 - Percepţia publică asupra comportamentului judecătorului în afara instanţei. 62% 
 - Percepţia publică asupra comportamentului  judecătorului în afara instanţei. 38% 

 Subdomeniu Codul deontologic al magistratului 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Percepţia publică asupra comportamentului judecătorului în afara instanţei. 65% 

 Subdomeniu Domeniu general   etică şi deontologie profesională 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Codul deontologic al magistraţilor 69% 
 - Definirea noţiunilor de gravă neglijenţă sau rea credinţă; recomandarea 1994 (12) a  69% 
 Comitetului de Miniştri către statele membre UE privind independenţa, eficienţa şi rolul  
 judecătorilor şi procurorilor 

 - Răspunderea magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare săvârşite în  69% 
 procesele penale. Aspecte de drept comparat. 

 - Procedura răspunderii disciplinare, apărarea reputaţiei profesionale, cazuri şi condiţii de  69% 
 angajare a răspunderii disciplinare 

 - Corelarea dispoziţiilor din Codul de procedură penală, Cpd proc.civ şi Codul  65% 
 deontologic referitoare la obligaţia de abţinere cu dispoziţiile art. 6 CEDO referitoare la  
 noţiunea de instanţă imparţială 

 - Percepţia publică asupra actului de justiţie 65% 

 - Conduită şi relaţii publice în sistemul judiciar 65% 
 - Onoarea şi demnitatea profesiei de magistrat 65% 
 - Imparţialitatea magistratului 65% 
 - Incidenţa sancţiunilor asupra promovării în funcţii de conducere 65% 
 - Particularităţi ale raporturilor magistratului cu alte instituţii şi autorităţi 65% 
 - Prestaţia magistraţilor în sala de şedinţă. 65% 
 - Compatibilitatea principiului independenţei procurorului cu principiul controlului  65% 
 ierarhic. Limitele controlului ierarhic în Ministerul Public; efectele juridice ale actului de 
  dispoziţie privind actele de urmărire supuse controlului. 

 - Răspunderea magistraţilor 65% 
 - Factorii de presiune care pot afecta independenţa magistratului 65% 
 - Îndatoririle magistratului în România. 65% 
 - Întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor. Manifestări care aduc atingere onoarei şi  65% 
 probităţii profesionale. Hotărâri CSM 

 - Relaţia magistratului cu justiţiabilii 65% 
 - Protecţia persoanei, imaginii şi demnităţii în raport cu justiţiabilii, mass media 65% 
 - Prevederile legale care asigură independenţa magistratului în exercitarea profesiei 65% 
 - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Evidenţierea cazurilor  65% 
 existente la nivelul instanţelor judecătoreşti în care s a făcut o aplicare neunitară a  
 dispoziţiilor din regulament. 
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 - Regulamentul de ordine interioară al parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti. 65% 
 - Consecinţele incompatibilităţilor; colaborarea cu structurile de securitate. 65% 
 - Transparenţa actului de justiţie 65% 
 - Apărarea reputaţiei profesionale a magistraţilor 65% 
 - Echidistanţa în exercitarea profesiei de magistrat 65% 

 Subdomeniu Domeniu general Etică şi deontologie profesională 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Aspecte teoretice şi practice. Reglementarea  65% 
 legală şi jurisprudenţa Consiliului Superior al Magistraturii în materie 

 Subdomeniu Etică şi deontologie profesională 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Răspunderea magistraţilor. 69% 
 - Consecinţele incompatibilităţilor; colaborarea cu structurile de securitate. 69% 
 - Onoarea şi demnitatea profesiei de magistrat 65% 

 - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 65% 
 - Prevederile legale care asigură independenţa magistratului în exercitare profesiei. 65% 
 - Imparţialitatea magistratului. 65% 
 - Echidistanţa în exercitarea profesiei de magistrat. 65% 
 - Definirea noţiunilor de gravă neglijenţă sau rea credinţă: recomandarea 1994 (12) a  65% 
 Comitetului de Miniştrii către statele membre UE privind independenţa, eficienţa şi rolul 
  activ al judecătorilor şi procurorilor. 

 - Prestaţia magistraţilor în sala de şedinţă. 65% 
 - Întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor. Manifestări care aduc atingere onoarei şi  65% 
 probităţii profesionale. Hotărâri CSM. 

 - Îndatoririle magistratului în România. 65% 
 - Incidenţa sancţiunilor asupra promovării în funcţii de conducere. 65% 
 - Factorii de presiune care pot afecta independenţa magistratului. 65% 
 - Apărarea reputaţiei profesionale a magistraţilor. 65% 
 - Corelarea dispoziţiilor din Codul de procedură penală, C. proc.civ. şi Codul  65% 
 deontologic referitoare la obligaţia de abţinere cu dispoziţiile art.6 din CEDO referitoare  
 la noţiunea de instanţă imparţială. 

 - Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Aspecte teoretice şi practice. Reglementarea  65% 
 legală şi jurisprudenţa C.S.M în materie. 

 - Compatibilitatea principiului independenţei procurorului cu principiul controlului  65% 
 ierarhic. Limitele controlului ierarhic în Ministerul Public; efectele juridice ale actului de 
  dispoziţie privind actele de urmărire supuse controlului. 

 - Protecţia persoanei, imaginii şi demnităţii în raport cu justiţiabilii, mass media. 65% 
 - Percepţia publică asupra actului de justiţie. 65% 
 - Relaţia magistratului cu justiţiabilii. 65% 
 - Conduită ţi relaţii publice în sistemul judiciar. 65% 
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 Subdomeniu Răspunderea magistraţilor 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Aspecte teoretice şi practice privind răspunderea magistraţilor pentru exercitarea  65% 
 profesiei cu rea-credinţă şi gravă neglijenţă 

 - Aspecte teoretice şi practice privind răspunderea magistraţilor pentru exercitarea  62% 
 profesiei cu rea-credinţă şi gravă neglijenţă. 

 - Aspecte teoretice şi practice privind răspunderea magistraţilor pentru exercitarea  62% 
 profesiei cu rea-credinţă şi gravă neglijenţă 

 Domeniu: IT 

 Subdomeniu Domeniu general IT 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Iniţierea magistraţilor în operarea aplicaţiei de arhivare electronică(SAE). 50% 
 - Aprofundarea cunoştinţelor magistraţilor în operarea în sistem ECRIS 50% 
 - Iniţierea şi/sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator (Word, Excel, power  50% 
 point, Internet, mesagerie electronică, programe legislative, ECRIS, MJREP) 

 - Iniţierea magistraţilor în exploatarea portalului EMAP: vizualizare şi actualizare fişa  50% 
 profesională magistrat (specializări, complete specializate, cursuri, declaraţii, traseu  
 profesional); acces ecris între instanţe; exploatare IJRep (instrument d 

 - Initierea procurorilor din cadrul parchetelor in exploatarea aplicatiei Intrapol IGPR si a  50% 
 celorlalte aplicatii M.A.I 

 - Noţiuni din domeniul juridic 46% 
 - Apreciem că acest domeniu cu temele afernte ar putea rămâne în cadrul temeticii dar  46% 
 numai cu cracter facultativ şi că nu se impune inculderea lui în cadrul temelor obligatorii 
  ale formării continue descentrealizate. 

 Subdomeniu IT 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Iniţierea magistraţilor în exploatarea portalului EMAP: vizualizare şi  46% 
 actualizare fişa profesională magistrat; acces ECRIS între instanţe;  
 exploatare IJRep. 

 - Iniţierea magistraţilor în operarea aplicaţiei de arhivare electronică SAE. 46% 
 - Iniţierea şi/sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator (Word, Excel, power  46% 
 point, Internet, mesagerie electronică, programe legislative, ECRIS, MJREP). 

 - Aprofundarea cunoştinţelor magistraţilor în operarea în sistem ECRIS. 46% 

 Domeniu: Justiţia pentru minori 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
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 - Conceptia noului cod penal cu privire la raspundera minorilor. 69% 

 Subdomeniu aspecte de drep civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Rapirea internationala de copii- Conventia de la Haga 1980 65% 

 Subdomeniu Aspecte de drept civil 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Modalităţile de exercitare şi de îndeplinire a obligaţiilor părinteşti în cazul copilului  65% 
 faţă de care s a adoptat o măsură de protecţie specială, potrivit Legii 272/2004 

 - În materia adopţiei, posibilitatea ca instanţa să treacă peste consimţământul părinţilor  65% 
 dacă neacordarea acestuia este făcută cu vădită rea credinţă 

 - Tutela minorului. Condiţii 65% 
 - Modalitatea de timbrare a cauzelor privind minorii – interpretarea dispoziţiilor Legii  65% 
 272/2004 în raport cu prevederile Legii 146/1997 

 - Dreptul copilului minor de a călători 65% 
 - Dreptul la respectarea vieţii de familie drept fundamental ocrotit de art.8 din CEDO;  65% 
 noţiunea de viaţă de familie în accepţiunea art.8 din CEDO; ingerinţe în exerciţiul  
 dreptului la viaţa familială. Jurisprudenţă CEDO 

 - Problema drepturilor părinteşti, în sensul că unele instanţe păstrează drepturilor  65% 
 părinteşti la părinţii fireşti în cazul în care copilul este la un asistent maternal sau în  
 plasament la un centru rezidenţial, iar alte instanţe acordă drepturile părinteş 

 - Exercitarea ocrotirii părinteşti. Asemănări şi deosebiri 65% 
 - Raporturile nepersonale dintre părinţi şi copii prin prisma jurisprudenţei CEDO 65% 
 - Aspecte patrimoniale în dreptul familiei, derivând din Legea 31/1990 privind  65% 
 societăţile comerciale 

 - Necesitatea unei pregătiri prealabile a minorului de către un psiholog în vederea audierii 65% 
  acestuia în prezenţa psihologului 

 - Procedura citării reprezentanţilor legali în cazul luării unei măsuri de plasament când  65% 
 aceştia se află în străinătate 

 - Recunoaşterea de maternitate şi contestarea acesteia 65% 
 - Dreptul părinţilor de a avea legături personale cu minorii. Decăderea din drepturile  65% 
 părinteşti (competenţă, calitate procesuală, probe, redactarea hotărârii judecătoreşti) 

 - Încredinţarea minorului la divorţ. Noţiunea de interes superior al copilului. Criterii de  65% 
 apreciere a interesului superior al minorului în situaţia părinţilor cu reşedinţa în străinătate 

 - Drepturile copilului din perspectiva Convenţiei O.N.U. Recomandările Comitetului  65% 
 O.N.U. pentru drepturile copilului 

 - Protecţia minorului prin mijloace de drept civil 65% 
 - Prin raportări la jurisprudenţă CEDO, când condiţia urgenţei se consideră îndeplinită de 65% 
  plano, în ceea ce priveşte raporturile părinte – copil 

 - Dubla cetăţenie Legea aplicabila încredinţării minorilor 65% 
 - Raportul dintre legislaţia specială privind protecţia copilului şi dreptul comun. Legile  65% 
 nr. 272/2004, 273/2004.Aspecte practice 
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 - Specializarea judecătorului în soluţionarea litigiilor care privesc copiii 65% 
 - Stabilirea filiaţiei 65% 

 - Rolul instanţei şi judecătorului în litigiile privind minorii 65% 
 - Responsabilizarea părintelui în creşterea şi educarea copilului 65% 
 - Desfacerea şi declararea nulităţii – cazuri de încetare a adopţiei 65% 
 - Problema dacă o instanţă poate să dispună un plasament al unui minor în alt judeţ 65% 
 - Măsuri de protecţie alternativă a minorului reglementate de Legea 272/2004. Practică  65% 
 judiciară în materie 

 - Stabilirea domiciliului minorului. Încredinţarea spre creştere şi educare 65% 
 - Stabilirea contribuţiei părinţilor cu domiciliul în străinătate la creşterea copiilor minori 65% 
 - Corelaţii între Legea 272/2004 şi Legea 273/2004. Necesităţi legislative 65% 

 Subdomeniu Aspecte de drept penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Rolul procurorului în asigurarea protecţiei drepturilor şi intereselor minorilor în cursul  69% 
 cercetării judecătoreşti. Tratamentul sancţionator aplicabil minorilor 

 - Protecţia minorului prin mijloace de drept penal 69% 
 - Posibilitatea atribuirii unei alte identităţi părţii vătămate sau părţii civile, aplicând prin 69% 
  analogie dispoziţiile art. 86/1 C.p.p referitoare la protecţia datelor de identificare a  
 martorului, având în vedere prevederile art. 4 al. 1 lit. e şi f din Le 

 - Caracterul şedinţei de judecată în cauzele cu inculpaţi minori şi majori; protecţia  69% 
 inculpatului minor în ceea ce priveşte caracterul şedinţei de judecată atunci când este  
 trimis în judecată cu inculpaţi majori 

 - Drepturile copilului şi respectarea lor în cadrul procesului penal, inclusiv în cazul  69% 
 condamnării la pedepse privative de libertate 

 - Probleme privind răpirea internaţională de copii 69% 
 - Abordarea psihologică a victimei în cursul urmăririi penale. Probleme tematice cu  69% 
 privire la audierea minorului, victimă în cursul urmăririi penale. Tehnici de audiere a  
 copiilor în cazul în care există suspiciuni de abuz sexual 

 - Instituţii şi servicii implicate în lucrul cu minorul victimă şi infractor 69% 
 - Ascultarea minorului. Problema participării unui psiholog 69% 
 - Atribuţiile consilierului de probaţiune în cauzele cu minori 69% 
 - Tehnici de audiere a minorilor în calitate de martori, părţi vătămate sau inculpaţi.  69% 
 Crearea unui cadru procesual adecvat 

 Subdomeniu Aspecte de dreptul familiei 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ. Reglementările privind autoritatea  65% 
 părintească şi rezidenţa. Relocarea parentală, dreptul la libera circulaţie si custodia  
 comuna asupra copiilor 

 Subdomeniu Domeniu general Justiţia pentru minori 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - regimul sanctionator al minorilor in noul Cod penal 69% 

 Subdomeniu Noul cod penal 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noul cod penal cu privire la raspunderea minorilor 19% 

 Domeniu: Limbi străine 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Cursuri de limbă engleză 54% 
 - Cursuri de limbă engleză. 54% 
 - SPANIOLA JURIDICA 23% 
 - limbi straine- spaniola, italiana germana- termeni juridici 15% 

 Subdomeniu Domeniu general limbi străine 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noţiuni din domeniul juridic 58% 
 - Noţiuni de cooperare judiciară prin intermediul limbilor străine 54% 
 - Organizarea de module de pregătire continuă 54% 
 - Cursuri de franceză juridică. 50% 
 - Organizarea de module de pregătire continuă. 46% 

 Subdomeniu Domeniul general limbi străine 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Noţiuni de cooperare judiciară prin intermediul limbilor străine. 46% 
 - Cursuri de franceză juridică. 46% 
 - Noţiuni din domeniul juridic. 46% 

 Subdomeniu engleza juridica 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - notiuni din domeniul juridic in limba engleza si cooperare judiciara internationala in  19% 
 limba engleza 

 Subdomeniu limba engleza nivel incepatori  şi mediu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - formare de grupe de limba engleza nivel incepator si mediu 19% 
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 Domeniu: Management judiciar şi dezvoltare personală 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Instrumente manageriale: comunicarea. Barierele în comunicare. 54% 
 - Managementul situaţiilor de criză. Păstrarea controlului şi autorităţii. 54% 
 - Noţiuni de management şi comunicare. 54% 
 - Comunicare organizaţională şi interpersonală. 54% 
 - Importanţa motivării angajaţilor. Efortul şi performanţa în activitatea magistratului. 38% 
 - Realizarea unor programe comune de formare pentru judecători şi grefieri, în colaborare  23% 
 cu SNG 

 - Creşterea numărului de acţiuni de formare privind managementul judiciar 23% 

 Subdomeniu Abilitati non-judiciare 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 -  54% 

 Subdomeniu Comunicare organizaţională şi interpersonală . 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Formarea purtătorului de cuvând sub aspectul comunicării nonverbale . 54% 
 - Formarea purtătorului de cuvânt sub Formarea purtătorului de cuvânt sub aspectul   35% 
 comunicării non-verbale . 
  

 Subdomeniu Domeniu general management judiciar şi dezvoltare personală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Managementul timpului. Productivitate personală. Planificarea timpului. Delegarea 54% 
 - Managementul situaţiilor de criză. Păstrarea controlului şi autorităţii 54% 
 - Norme de disciplină financiară: procurarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a  54% 
 materialelor consumabile 

 - Managementul resurselor umane: teorii motivaţionale; motivarea şi recompensarea  54% 
 personalului; dinamica grupului şi formarea echipei; activitatea compartimentelor  
 auxiliare; evaluarea judecătorilor şi procurorilor; evaluarea personalului auxiliar de specia 

 - Managementul parchetelor, aspecte teoretice si practice 54% 
 - Administrarea resurselor financiare; achiziţii publice 54% 
 - Noţiuni de management şi comunicare. 54% 
 - Stiluri manageriale 54% 
 - Leadership şi comportamente asociate 54% 
 - Evaluarea performanţei profesionale a judecătorilor şi procurorilor care ocupă funcţii de  54% 
 conducere: capacitatea de organizare şi coordonare; capacitatea de control; capacitatea  
 decizională şi a asumării răspunderii; comportamentul şi comunicarea 
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 - Instrumente manageriale: comunicarea. Barierele în comunicare 54% 

 Domeniu: Medicina legală 

 Subdomeniu Domeniu general medicină legală 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Expertiza psihiatrica, cu referire la valorificarea concluziilor in instrumentarea cauzelor  58% 
 penale. 

 - Aportul medicinii legale în investigarea minorului victimă şi/sau agresor. Expertiza  58% 
 medico legală psihiatrică a minorului 

 - Expertiza urmelor biologice în cazul infracţiunilor de violenţă. Testul ADN. 58% 
 - Expertiza pe cadavru 54% 
 - Elemente de tanatologie 54% 

 Subdomeniu Expertiza ADN 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Expertiza ADN 58% 

 Domeniu: Metodologia actului de justiţie 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Tehnica de redactare a hotărârilor judecătoreşti. 42% 

 Subdomeniu Domeniu general Metodologia actului de justiţie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - tehnica de redactare a rechizitoriilor. Intinderea comentariilor in legatura cu probele,in  38% 
 raport cu rolul procurorului de sedinta 

 - Tehnica de redactare a hotărârilor judecătoreşti 38% 

 Domeniu: Politici publice în justiţie 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Managementul cauzei 42% 
 - Protectia datelor in instantele judecatoresti 42% 
 - Necesitatea stabilirii şi implementării unor standarde de desfăşurare a activităţii în  38% 
 sistemul judiciar 
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 - Independenţa autorităţii judecătoreşti. 38% 
 - Răspunderea pentru încălcarea independenţei justiţiei. Cadrul actual şi perspective. 38% 
 - Interferenţa activităţii legislativului, executivului cu cea a autorităţii judecătoreşti.  38% 
 - Necesitatea stabilirii şi implementării unor standarde de desfăşurare a activităţii în  38% 
 sistemul judiciar. 

 - Modalităţi de creştere a transparenţei în sistemul de justiţie din România. 38% 
 - Stabilitatea legislativă-  necesitate pentru desfăşurarea activităţii sistemului judiciar. 38% 
 - Strategii de realizare a echilibrului puterilor. Pactul cu justiţia. 38% 

 Subdomeniu Domeniu general politici publice în justiţie 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Interferenţa activităţii legislativului, executivului cu cea a autorităţii judecătoreşti 38% 
 - Independenţa autorităţii judecătoreşti 38% 

 - Stabilitatea legislativă necesitate pentru desfăşurarea activităţii în sistemul judiciar 38% 
 - Strategii de realizare a echilibrului puterilor. Pactul cu justiţia 38% 
 - Răspunderea pentru încălcarea independenţei justiţiei. Cadrul actual şi perspective 38% 
 - Modalităţi de creştere a transparenţei în sistemul de justiţie din România 38% 

 Domeniu: Psihologie judiciară 

 Subdomeniu 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Procedura interogatoriului 50% 
 - Sectiei de ancheta 46% 

 Subdomeniu Domeniu general psihologie judiciară 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Analizarea depoziţiilor părţilor şi a martorilor 54% 
 - Detecţia comportamentului simulat. Consideraţii teoretice şi metode. Limite şi valoare  54% 
 probatorie. 

 - Problematica psihologică a mărturiei judiciare şi a martorului. Martorul de bună  54% 
 credinţă. 

 - Audierea victimelor minore în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală Abordarea  50% 
 diverselor tipologii umane 

 - Criminal profiling 50% 

 Domeniu: Relaţia cu mass media 

 Subdomeniu 
 Procent  
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 Tema propusa aprecieri 
 - Liberul acces la informaţiile de interes public 8% 
 - Relaţiile dintre sistemul judiciar şi mass-media 8% 

 Subdomeniu Domeniu general relaţia cu mass media 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Limitele accesului mass media la consultarea unui dosar solu?ionat cu neurmărire penală 50% 

 - Situatiile in care apar in mass media informatii confidentiale din dosare penale in lucru, 50% 
  avand ca sursa evidenta procurorul/organul de politie. 

 - Informaţii clasificate: a) Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 182/2002  50% 
 privind protecţia informaţiilor clasificate. Precizarea informaţiilor clasificate precum şi a  
 nivelelor de secretizare; b) Aplicarea dispoziţiilor H.G. nr. 585/2002, H. 

 - Informaţii de interes public: a) informaţiile de interes public ce rezultă din activitatea  50% 
 parchetelor potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001; b) limitele informării  
 publicului. Excepţiile de la accesul liber la informaţii prevăzute în art. 12 din 

 - Crearea strategiilor de comunicare publică de către parchete şi instanţe tehnici şi  50% 
 abilităţi de comunicare; dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

 - Accesul liber la justiţie şi exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale; comunicare  50% 
 publică/ internă 

 - Protecţia datelor personale. Respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 din perspectiva 50% 
  dreptului de a studia dosarul penal şi a obţine copii după actele acestuia; limitele  
 comunicării în cursul urmăririi penale; dreptul de a solicita fotocopierea actel 

 - Psihologia aplicată în domeniul judiciar şi relaţii cu publicul. Atribuţiile purtătorului  50% 
 de cuvânt 

 - Deontologie profesională. Conduită şi relaţii publice în sistemul judiciar 50% 

 Subdomeniu Instituţia purtătorului de cuvânt 
 Procent  
 Tema propusa aprecieri 
 - Relaţiile purtătorului de cuvânt cu conducătorul unităţii, cu ceilalţi procurori şi cu  50% 
 mass media 
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