
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI AUXILIAR DE 
SPECIALITATE DIN CADRUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ȘI PARCHETELOR  DE PE LÂNGĂ 

ACESTEA PENTRU ANUL 2021 
 

 
Nr. 
crt. 

Domeniu Tematica seminarului Sursa de finanțare Data/Ora/ 
Perioada 

Locul 
desfășurării 

 

Numărul 
participanților 

1.  Abilități non – 
juridice 
 

Managementul echilibrului dintre 
viața personală și cea profesională 

 

Bugetul național 25.03.2021 
 

13,30 – 15,30 

online 20 

Descrierea acțiunii de formare:  
Viața fiecărei persoane este alcătuită din mai multe segmente: componenta personală (familia, prietenii, activități recreative, dezvoltare personală 
etc.), profesională, educațională etc., care se suprapun și se influențează reciproc. Succesul și satisfacția într-un anumit segment pot compensa 
serios neajunsurile întâmpinate în alt domeniu al vieții. La fel, eșecul și nemulțumirea față de calitatea unui aspect al vieții pot afecta funcționarea 
altor domenii. Acest curs, desfășurat în format webinar, vă oferă o serie de strategii și tehnici prin care să ajungeţi spre echilibrul căutat. Acțiunea 
de formare este destinată grefierilor din cadrul instanțelor. 

2.  Management Managementul timpului 
 

Bugetul național 30.03.2021 
 

13,30 – 15,30 

online 20 

Descrierea acțiunii de formare:  
În cadrul acestui curs, organizat sub formă de webinar, se vor prezenta, într-un format adaptat specificului sistemului judiciar, perspective, tehnici 
și soluții eficiente de administrare a timpului în vederea obținerii unei productivități personale ridicate. Webinarul este destinat grefierilor din 
cadrul instanțelor. 



3.  Abilități non -
juridice 

Nevoile umane si impactul lor în 
mediul profesional 

 

Bugetul național 15.04.2021 
 
 

16,30 – 18,30 

online 20 

Descrierea acțiunii de formare:  
Nevoile apar ca cerințe ale vieții umane, ale existenței și dezvoltării purtătorilor lor (oameni, grupuri sociale, națiuni) și se manifestă sub formă de 
dorințe, așteptări, aspirații. Webinarul își propune să ajute cursanții să conștientizeze propriile nevoi, plecând de la clasificările științifice și, ținând 
seama de nevoile identificate, se va trece în revistă impactul acestora asupra activității profesionale, urmărindu-se, totodată, identificarea acelor 
modalități optime de satisfacere a nevoilor umane. Sesiunea de formare se adresează grefierilor din cadrul parchetelor. 

4.  Drept 
procesual civil 

Tehnica redactării încheierilor de 
ședință și a hotărârilor judecătorești 

 

Bugetul național 21.04.2021 
 

13,30 – 15,30 

online 20 

Descrierea acțiunii de formare:  
Sesiunea de formare, organizată în format webinar, își propune consolidarea cunoștințelor privind tehnoredactarea corectă a încheierilor de ședință 
și a hotărârilor judecătorești, atât din punctul de vedere al regulilor procesual civile, cât și al corectei utilizări a limbii române. Webinarul se 
adresează grefierilor din cadrul instanțelor care participă la judecarea cauzelor civile. 

5.  Management Managementul timpului 
 

Bugetul național 28.04.2021 
 

13,30 – 15,30 

online 20 

Descrierea acțiunii de formare:  
În cadrul cursului, de tip webinar, se vor prezenta, într-un format adaptat specificului sistemului judiciar, perspective, tehnici și soluții eficiente de 
administrare a timpului în vederea obținerii unei productivități personale ridicate. Webinarul este destinat grefierilor din cadrul parchetelor. 

6. Limba română 
 
 

Limba română 
 

Bugetul național martie-
noiembrie 2021 

eLearning 

Descrierea acțiunii de formare:  
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. Acțiunea de formare este destinată grefierilor din cadrul instanțelor și parchetelor. 
 
 
 



7. Limbi străine Engleză juridică 
 

Bugetul național martie-
noiembrie 2021 

eLearning 

Descrierea acțiunii de formare:  
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. Acest curs este destinat atât grefierilor din cadrul 
instanțelor judecătorești, cât și grefierilor din cadrul parchetelor. 

 
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 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. 
 


