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Domeniul: 

 Cooperare judiciară 

internațională 

Perioada de derulare: 

15 iunie – 25 septembrie 2022 

 

Perioada de testare: 

26 septembrie – 02 octombrie 

2022 

Modalitate de desfășurare: 

eLearning 

Rezultatul 1 

Activitatea 2 

Subactivitatea 2.5. 

Instructor/Coordonator 

Judecător 

Loredana Elena Holmanu 

tel: 0740311705 

email: 

loredana.holmanu@gmail.com 

1. Cooperare judiciară internațională în 

materie penală  
 

1. Descriere 
Cursul organizat în format on-line abordează aspecte precum 

citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de 

probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în 

cauzele cu elemente de extraneitate.  

 

2. Grup țintă 
Acțiunea de formare se adresează exclusiv grefierilor din 

cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor 

penale.  
 

  
  

3 Formatorii  
Acest curs va fi moderat de formatori din rețeaua de formatori 

a Școlii Naționale de Grefieri.  

 

 



 
 

Domeniul: 

 Aplicații informatice 

Perioada de derulare: 

15 iunie – 25 septembrie 2022 

 

Perioada de testare: 

26 septembrie – 02 octombrie 

2022 

Modalitate de desfășurare: 

eLearning 

Rezultatul 1 

Activitatea 2 

Subactivitatea 2.5. 

Persoană de contact: 

Grefier 

Andreea-Raluca Bratu 

 

tel: 0726231883 

 

email: 

ralucabratu79@gmail.com 

2. Abordări unitare privind 

repartizarea aleatorie a cauzelor pe 

rolul instanțelor judecătorești  

 
1. Descriere 
Cursul de formare vizează atât identificarea și explicarea 

dispozițiilor legale incidente, cât și prezentarea operațiunilor 

efectuate în aplicația ECRIS - din perspectiva configurării 

completurilor de judecată (constituirea, compunerea, modificarea 

componenței și desființarea acestora) și a modalităților de 

înregistrare și repartizare unitară a actelor de sesizare a instanțelor 

judecătorești. 

 

 

2. Grupul țintă  
Acțiunea de formare se adresează exclusiv grefierilor 

desemnați cu atribuții privind înregistrarea actelor de sesizare 

și repartizarea cauzelor în materie civila și/sau penală. . 

 

 

 

3. Formatorii  
Acest curs va fi moderat de formatorii Școlii Naționale de Grefieri.  

 

 

 

 

 



 
 

Domeniul: 

 Limba română 

Perioada de derulare: 

15 iunie – 25 septembrie 2022 

 

Perioada de testare: 

26 septembrie – 02 octombrie 

2022 

Modalitate de desfășurare: 

eLearning 

Rezultatul 1 

Activitatea 2 

Subactivitatea 2.5. 

Persoană de contact: 

Grefier 

Alin-Georgian Bordea 

 

tel: 0751 904585 

 

email: 

bordealn@gmail.com 

3. Limba română 
 

 

1. Descriere 
Cursul organizat în format online abordează problematica 

îmbogățirii lexicului românesc, a principalelor aspecte și tendințe 

din ultimele decenii, având în vedere prezența masivă de cuvinte noi 

și foarte noi din vocabularul românesc actual, modul cum acestea s-

au format și direcțiile în care evoluează. 

 

 

2. Grupul țintă  
Acțiunea de formare este destinată grefierilor din cadrul 

instanțelor și parchetelor. 

 

 

 

3. Formatorii  
Acest curs va fi moderat de formatorii Școlii Naționale de Grefieri. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  
 

 
 

Domeniul: 

 Limbi străine 

Perioada de derulare: 

15 iunie – 25 septembrie 2022 

 

Perioada de testare: 

26 septembrie – 02 octombrie 

2022 

Modalitate de desfășurare: 

eLearning  

Rezultatul 1 

Activitatea 2 

Subactivitatea 2.5. 

Persoană de contact: 

Grefier 

Andreea-Raluca Bratu 

 

tel: 0726231883 

 

email: 

ralucabratu79@gmail.com 

4. Engleză juridică  

 
 

1. Descriere 
Cursul de engleză juridică “English for Legal Purposes” este 

derulat în format online și vizează dezvoltarea abilităților 

teoretice, practice, dar și non-juridice ale grefierilor, având în 

vedere evoluțiile recente sau prognozate ale acestei profesii la 

nivel european, precum și contextul creat de rolul crescut al 

grefierului în derularea procedurilor de cooperare judiciară 

internațională. 

 

 

2. Grupul țintă  
Acest curs este destinat atât grefierilor din cadrul instanțelor 

judecătorești, cât și grefierilor din cadrul parchetelor. 

 

  
 

3. Formatorii  
Acest curs va fi moderat de formatorii Școlii Naționale de 

Grefieri.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Domeniul: 

Drept procesual penal 

Perioada de derulare: 

03 octombrie – 31 octombrie 

2022 

 

Perioada de testare: 

01 noiembrie – 08 noiembrie 

2022 

Modalitate de desfășurare: 

eLearning 

Rezultatul 1 

Activitatea 2 

Subactivitatea 2.5. 

 

Persoană de contact: 

Grefier 

Aurelia Bulgaru 

 

tel: 0730053019 

 

email: 

aureliabulgaru5@gmail.com 

5. Aspecte jurisprudențiale și soluții de 

unificare a practicilor administrative 

și de evidență electronică în materie 

penală  

 
 

1. Descriere 
Sesiunea de formare, organizată în format online, va aborda 

dispozițiile Dreptului procesual penal, din perspectiva aspectelor 

jurisprudențiale relevante și a soluțiilor de unificare a practicilor 

administrative în materie penală, precum și modul de evidență 

electronică în aplicația ECRIS, inclusiv prin intermediul tutorialelor 

video și a secvențelor video de seminar.  

 

 

2. Grupul țintă  
Acțiunea de formare este destinată exclusiv grefierilor din 

cadrul instanțelor, care participă la judecarea cauzelor penale. 

 

 

3. Formatorii  
Acest curs va fi moderat de formatorii Școlii Naționale de 

Grefieri.  

 

 



 
 

Domeniul: 

 Drept procesual penal 

Perioada de derulare: 

03 octombrie – 31 octombrie 

2022 

 

Perioada de testare: 

01 noiembrie – 08 noiembrie 

2022 

Modalitate de desfășurare: 

eLearning 

Rezultatul 1 

Activitatea 2 

Subactivitatea 2.5. 

 

Persoană de contact: 

Grefier 

Andreea-Raluca Bratu 

 

tel: 0726231883 

 

email: 

ralucabratu79@gmail.com 

6. Aspecte jurisprudențiale și soluții 

de unificare a practicilor în materie 

execuțional-penală  

 
1. Descriere 
Cursul de formare, organizat în format online, își propune 

abordarea aspectelor jurisprudențiale și identificarea soluțiilor 

de unificare a practicilor privind punerea în executare a 

hotărârilor penale prin raportare la legislația execuțional-penală 

pertinentă, modul de completare a registrelor pe suport de hârtie 

și a celor informatizate, precum și a mandatului european de 

arestare și a formularelor standard utilizate în domeniul 

comunicării actelor de procedură în procesele penale cu 

elemente de extraneitate.  

 

2. Grupul țintă  
Acțiunea de formare este destinată exclusiv grefierilor 

delegați la compartimentul executări penale, precum și 

grefierilor de ședință care participă la ședințele de judecată 

în materie penală. 

 

3. Formatorii  
Acest curs va fi moderat de formatori din rețeaua de formatori a 

Școlii Naționale de Grefieri.  
 

  
 


