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PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE DIN CADRUL 

INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ȘI PARCHETELOR  DE PE LÂNGĂ ACESTEA PENTRU ANUL 2021 ÎN CADRUL 

PROIECTULUI TAEJ  

 

Nr. 

crt. 

Domeniu Tematica seminarului Sursa de finanțare Perioada Locul 

desfășurării 

 

Numărul 

participanților 

1.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

06-07.04.2021 București, 

Hotel Capitol  

(Calea Victoriei 

nr. 29, Sector 1) 

 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 
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gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

2.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

12-13.04.2021 București, 

Hotel 

Internațional 

(Strada Căuzași 

27, Sector 3) 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 
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Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

3.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

19-20.04.2021 București,  

Hotel Capitol 

(Calea Victoriei 

nr. 29, Sector 1) 

 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 
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ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

4.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

22-23.04.2021 București,  

Hotel Capitol 

(Calea Victoriei 

nr. 29, Sector 1) 

 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 



 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765! 

 

 

www.poca.ro 
 
 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

5.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

27-28.04.2021 București, 

Hotel Capitol 

(Calea Victoriei 

nr. 29, Sector 1) 

 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 
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starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

6.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

06-07.05.2021 București,  

Hotel 

Internațional 

(Strada Căuzași 

27, Sector 3)  

 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 
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practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

7.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

10-11.05.2021 București,  

Hotel 

Internațional 

(Strada Căuzași 

27, Sector 3) 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 
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de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

8.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

și de relații cu publicul a 

grefierilor la instanțe 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

13-14.05.2021 București,  

Hotel 

Internațional 

(Strada Căuzași 

27, Sector 3) 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 
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protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul instanțelor. 

9.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

a grefierilor la parchete 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

20-21.05.2021 București, Hotel 

Internațional  

(Strada Căuzași 

27, Sector 3) 

20 

Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 
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protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul parchetelor. 

10.  Abilități non -juridice Instrumente și bune 

practici de comunicare 

pentru îmbunătățirea 

activității de relații publice 

a grefierilor la parchete 

Proiect: „TAEJ - 

Transparență, 

accesibilitate și 

educație juridică 

prin îmbunătățirea 

comunicării publice 

la nivelul sistemului 

judiciar”, cod 

SIPOCA 454 

27-28.05.2021 

 

 

 

București,  

Hotel 

Internațional  

(Strada Căuzași 

27, Sector 3) 

20 
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Descrierea acțiunii de formare:  

Acest curs este unul practic de două zile (peste 70% din timpul alocat) în care grefierii află despre beneficiile unei strategii de 

comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar din România și înțeleg modul în care pot folosi strategia existentă pentru a crește 

gradul de transparență și pentru a îmbunătăți imaginea sistemului judiciar, în raport cu principalele categorii de public țintă. 

Folosindu-se de cadrul oferit de strategie, cursul pornește de la nevoia oricărui om de a comunica eficient, fără emoții, de a fi 

ascultat și urmat, de a influența în bine și în mod etic opinia celuilalt. Participanții învață cum să identifice tipare în comunicarea 

verbală și non-verbală, să recunoască un stil de comunicare predominant, să își mențină autocontrolul emoțional și să înțeleagă 

starea emoțională a celuilalt. Cursanții exersează ascultarea activă și cum să gestioneze situațiile conflictuale și de criză 

practicând afectivitatea în relația cu justițiabilii și folosind bune practici de comunicare. Aceștia se familiarizează cu modalități 

de comunicare persuasivă și de comunicare eficientă în relațiile cu publicul și în relațiile publice, cum se aplică o măsură de 

protejare a informațiilor și cum să utilizeze un limbaj simplu și accesibil publicului larg în materiale scrise sau înregistrate 

audio/video. Seminarul este destinat grefierilor din cadrul parchetelor. 

 

 

  


