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Proiectul “Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar” 

Activitatea 1.7 Organizarea a 20 seminarii pentru personalul auxiliar în domeniul Managementului activității grefierului de 
ședință la început de carieră și Managementului activității grefierului după ședința de judecată – tehnici/standarde 

comune pentru redactarea încheierilor și a hotărârilor judecătorești 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu Tematica seminarului Sursa de finanțare Data/Ora/ 

Perioada 

Locul 

desfășurării 

 

Numărul 

participanților 

1.  Drept procesual 

penal 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

penală 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

11-

12.03.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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 Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual penal, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

penală, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură 

sau a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor 

cu o vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor penale.  

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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2.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

15-

16.03.2021 

București 20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile.  

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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3.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

22-

23.03.2021 

București 20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile.  

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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4.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

29-

30.03.2021 

București 20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefier după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate aspecte privind 

tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie civilă, cu accent 

pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau a unor părți din 

anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o vechime în 

profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile.  

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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5.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

01-

02.04.2021 

București 20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile. 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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6.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

08-

09.04.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 
ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind atribuțiile ce le revin 
grefierilor pe parcursul judecării unui proces, începând cu înregistrarea cererilor, comunicarea acestora și crearea dosarelor și 
continuând cu citarea părților la termenul de judecată. De asemenea, vor fi tratate aspecte privind activitățile desfășurate de 
grefierul de ședință pentru pregătirea și derularea ședinței de judecată și, în fine, cele privind întocmirea actelor procedurale 
după finalizarea ședinței de judecată. Seminarul este destinat grefierilor de ședință la început de carieră care participă la 
judecarea cauzelor civile. 
 

7.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

15-

16.04.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind atribuțiile ce le revin 

grefierilor pe parcursul judecării unui proces, începând cu înregistrarea cererilor, comunicarea acestora și crearea dosarelor și 

continuând cu citarea părților la termenul de judecată. De asemenea, vor fi tratate aspecte privind activitățile desfășurate de 

grefierul de ședință pentru pregătirea și derularea ședinței de judecată și, în fine, cele privind întocmirea actelor procedurale 

după finalizarea ședinței de judecată. Seminarul este destinat grefierilor de ședință  la început de carieră care participă la 

judecarea cauzelor civile. 

8.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

22-

23.04.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile. 

9.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

judecătorești – în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

26-

27.04.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile. 

10.  Drept procesual 

penal 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

penală 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

10-

11.05.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual penal, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor, particularizat pe funcții judiciare. Astfel, vor fi tratate aspecte privind 

activitatea grefierului de ședință în dosarele de competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră 

preliminară, precum și activitatea specifică fazei judecății în primă instanță, din perspectiva modului de lucru dar și a circuitului 

dosarului. Seminarul este destinat grefierilor de ședință  la început de carieră care participă la judecarea cauzelor penale. 

 

11.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

17-

18.05.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor.  În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind atribuțiile ce le revin 

grefierilor pe parcursul judecării unui proces, începând cu înregistrarea cererilor, comunicarea acestora și crearea dosarelor și 

continuând cu citarea părților la termenul de judecată. De asemenea, vor fi tratate aspecte privind activitățile desfășurate de 

grefierul de ședință pentru pregătirea și derularea ședinței de judecată și, în fine, cele privind întocmirea actelor procedurale 

după finalizarea ședinței de judecată. Seminarul este destinat grefierilor de ședință  la început de carieră care participă la 

judecarea cauzelor civile. 

 

12.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

24-

25.05.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind atribuțiile ce le revin 

grefierilor pe parcursul judecării unui proces, începând cu înregistrarea cererilor, comunicarea acestora și crearea dosarelor și 

continuând cu citarea părților la termenul de judecată. De asemenea, vor fi tratate aspecte privind activitățile desfășurate de 

grefierul de ședință pentru pregătirea și derularea ședinței de judecată și, în fine, cele privind întocmirea actelor procedurale 

după finalizarea ședinței de judecată. Seminarul este destinat grefierilor de ședință  la început de carieră care participă la 

judecarea cauzelor civile. 

13.  Drept procesual 

penal 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

27-

28.05.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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judecătorești – în materie 

penală 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual penal, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

penală, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură 

sau a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțe lor 

cu o vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor penale.  

14.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

07-

08.06.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind atribuțiile ce le revin 

grefierilor pe parcursul judecării unui proces, începând cu înregistrarea cererilor, comunicarea acestora și crearea dosarelor și 

continuând cu citarea părților la termenul de judecată. De asemenea, vor fi tratate aspecte privind activitățile desfășurate de 

grefierul de ședință pentru pregătirea și derularea ședinței de judecată și, în fine, cele privind întocmirea actelor procedurale 

după finalizarea ședinței de judecată. Seminarul este destinat grefierilor de ședință  la început de carieră care participă la 

judecarea cauzelor civile. 

15.  Drept procesual 

penal 

 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

penală 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

14-

15.06.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx
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Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual penal, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor, particularizat pe funcții judiciare. Astfel, vor fi tratate aspecte privind 

activitatea grefierului de ședință în dosarele de competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră 

preliminară, precum și activitatea specifică fazei judecății în primă instanță, din perspectiva modului de lucru dar și a circuitului 

dosarului. Seminarul este destinat grefierilor de ședință  la început de carieră care participă la judecarea cauzelor penale. 

16.  Drept procesual 

civil 

 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

28-

29.06.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx


                                                                                                                             

 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021   
www.eeagrants.ro    
  

                                                                                         
                                                                                                             
 

judecătorești – în materie 

civilă 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile.  

17.  Drept procesual 

penal 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

16-

17.09.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx


                                                                                                                             

 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021   
www.eeagrants.ro    
  

                                                                                         
                                                                                                             
 

judecătorești – în materie 

penală 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual penal, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

penală, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură 

sau a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțe lor 

cu o vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor penale.  

18.  Drept procesual 

civil 

Managementul activității 

grefierului de ședință la 

început de carieră în materie 

civilă 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

20-

21.09.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx


                                                                                                                             

 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021   
www.eeagrants.ro    
  

                                                                                         
                                                                                                             
 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la activitatea grefierului înainte, în timpul 

ședinței de judecată și ulterior încheierii dezbaterilor. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind atribuțiile ce le revin 

grefierilor pe parcursul judecării unui proces, începând cu înregistrarea cererilor, comunicarea acestora și crearea dosarelor și 

continuând cu citarea părților la termenul de judecată. De asemenea, vor fi tratate aspecte privind activitățile desfășurate de 

grefierul de ședință pentru pregătirea și derularea ședinței de judecată și, în fine, cele privind întocmirea actelor procedurale 

după finalizarea ședinței de judecată. Seminarul este destinat grefierilor de ședință la început de carieră care participă la 

judecarea cauzelor civile. 

19.  Drept procesual 

penal 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

Mecanismului 

23-

24.09.2020 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx


                                                                                                                             

 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021   
www.eeagrants.ro    
  

                                                                                         
                                                                                                             
 

judecătorești – în materie 

penală 

 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual penal, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

penală, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură 

sau a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de ședință din cadrul instanțe lor 

cu o vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor penale.  

20.  Drept procesual 

civil 

Managementul activității 

grefierului după ședința de 

judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea 

încheierilor și hotărârilor 

Proiect: „Judicial 

Training and 

Capacity Building”, 

finanțat prin 

intermediul 

27-

28.09.2021 

București 20 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx


                                                                                                                             

 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021   
www.eeagrants.ro    
  

                                                                                         
                                                                                                             
 

judecătorești – în materie 

civilă 

Mecanismului 

Financiar Norvegian  

2014-2021 

Descrierea acțiunii de formare:  

Seminarul își propune abordarea instituțiilor de drept procesual civil, prin raportare la atribuțiile grefierilor din cadrul instanțelor, 

din perspectiva activităților desfășurate de grefierul de ședință după ședința de judecată. În cadrul seminarului vor fi tratate 

aspecte privind tehnicile și standardele comune de redactare a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești în materie 

civilă, cu accent pe activitatea grefierului după ședința de judecată și, în mod special, pe elaborarea unor acte de procedură sau 

a unor părți din anumite acte de procedură. Acțiunea de formare este destinată grefierilor de şedinţă din cadrul instanțelor cu o 

vechime în profesie mai mare de 5 ani, care participă la judecarea cauzelor civile.  

Notă: 

În raport de contextul epidemiologic şi de apariția unor împrejurări neprevăzute ce pot împiedica buna desfășurare a 

activităților cuprinse în Programul de formare, Școala Națională de Grefieri va lua în calcul modificări ce pot viza modalitatea 

de derulare (transformare din format face-to-face în format online), data de derulare a sesiunilor de formare, locația acestora, 

precum și numărul de participanți. 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagin%c4%83.aspx

