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Domeniul: 
 Abilități non-juridice 

Data desfășurării: 
17.09.2020 

Intervalul orar: 
14,00 - 15,30 

 

 

1. Gestionarea stresului  
 
1. Descriere 
Webinarul își propune abordarea stresului în mediul profesional  și 
nu numai, plecând de la diferențele individuale. Stresul decurge din 
îmbinarea a trei caracteristici cheie: prezența/absența factorilor de 
stres, resurse personale de confruntare cu stresorii și reacțiile la stres. 
În cadrul seminarului vor fi prezentate metode practice de a identifica 
resursele personale menite să conducă la deținerea controlului 
propriilor probleme întâlnite în anumite situații profesionale și 
personale. 
 
2. Grupul țintă  
Cursul de formare este destinat grefierilor din cadrul parchetelor. 
 
3. Modalitatea de desfășurare 
Webinarul va consta în discuții interactive și exerciții practice.  
 
4. Formatorii  
Acest webinar va fi moderat de formatori din rețeaua de formatori a 
Școlii Naționale de Grefieri. 
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Domeniul: 
 Abilități non-juridice 

Data desfășurării: 
28.10.2020 

Intervalul orar: 
14,00 – 15,30 

 

 

2. Dezvoltarea rezilienței la situațiile 
conflictuale și la critică în contextul 
profesional; exersarea unor modalități 
alternative de soluționare a conflictelor  
 
1. Descriere 
Webinarul își propune o abordare teoretică și practică cu scopul de a 
identifica resorturile ce generează dezvoltarea rezilienței la situațiile 
conflictuale și la critică în contextul profesional, dar și exersarea unor 
modalități alternative de soluționare a conflictelor.  
 
2. Grupul țintă  
Cursul de formare este destinat grefierilor din cadrul instanțelor.  
 
3. Modalitatea de desfășurare 
Webinarul va consta în discuții interactive și exerciții practice.  
 
4. Formatorii  
Acest webinar va fi moderat de formatori din rețeaua de formatori a 
Școlii Naționale de Grefieri. 

	
	



Pagina 5 din 7 

	

	
	 	 	

	
	
	
	

	

Domeniul: 
 Abilități non-juridice 

Data desfășurării: 
05.11.2020 

Intervalul orar: 
14,00 – 15,30 

 

 

3. Inteligența emoțională și comunicarea 
eficientă  
 
1. Descriere 
Webinarul își propune să abordeze rolul și funcțiile comunicării în 
cadrul relațiilor interumane în general cât și în relațiile profesionale în 
special, prin identificarea componentelor inteligenței emoționale și 
identificarea lor în comportament.  
 
2. Grupul țintă  
Cursul de formare este destinat grefierilor din cadrul instanțelor.  
 
3. Modalitatea de desfășurare 
Webinarul va consta în discuții interactive și exerciții practice.  
 
4. Formatorii  
Acest webinar va fi moderat de formatori din rețeaua de formatori a 
Școlii Naționale de Grefieri. 
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Domeniul: 
 Limba română 

Perioada de derulare: 
15 iunie – 16 noiembrie 

2020 

Modalitate de 
desfășurare: 
eLearning  

Sursa de finanțare: 
Bugetul național 

 

Persoană de contact: 

Judecător 
Narcisa Vințilă 

 
tel: 0772259827 

 
email: 

narcyvintila@gmail.com 

4. Limba română  
 
1. Descriere 
Cursul 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  
Acest curs este destinat atât grefierilor din cadrul instanțelor 
judecătorești, cât și grefierilor din cadrul parchetelor. 
 
3. Modalitatea de desfășurare 
Seminarul se va desfășura online și va avea un caracter preponderent 
teoretic. 
 
4. Formatorii  
Acest seminar va fi moderat de formatorii Școlii Naționale de 
Grefieri.  
 

	
	

	

	



Pagina 7 din 7 

	
	
	
	 	
	
	 	
	
	
	

Domeniul: 
Limbi străine 

Perioada de derulare: 
15 iulie – 16 noiembrie 

2020 

Modalitate de 
desfășurare: 
eLearning 

Sursa de finanțare: 
Bugetul național 

 

Persoană de contact: 

Grefier 
Andreea-Raluca Bratu 

 
tel: 0726231883 

 
email: 

ralucabratu79@gmail.com 

5. Engleză juridică  
 

1. Descriere 
Cursul de engleză juridică ,,English for Legal Purposes” 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. Modalitatea de desfășurare 
Seminarul derulat în format online va avea un caracter preponderent 
teoretic și va include exerciții de autoevaluare.  
 
4. Formatorii  
Acest seminar va fi moderat de formatorii Școlii Naționale de 
Grefieri.  

	
	


