
 

RAPORT 

privind activitatea CCJ Timiş în anul 2019 

 

Activitatea desfăşurată în cursul anului 2019 a fost axată, în principal pe activitatea de pregatire 

profesionala continua a consilierilor juridici membrii ai Asociatiei. De asemenea s-a continuat activitatea 

de implementare a evidenţelor profesionale în format electronic, coroborat cu eforturi de colectare a 

cotizaţiilor restante.  

   În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, C.C.J. Timiş a organizat seminarii de pregătire 

profesională având tematici diverse încercându-se plierea pe interesul membrilor Asociației, respectiv 15 

de sesiuni enumerate mai jos:  

            13.02.2019 -“ASPECTE  PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR”, aspecte 

practice, prezentat de consilier juridic Pârvănescu Loredan Cristian 

 20.02.2019 -“ TEHNICI DE COMUNICARE JUDICIARĂ”, prezentat de consilier juridic Ivașcu 

Adriana 

 06.03.2019 si Joi - 07.03.2019 - “Guvernanța si management performant în administrația 

publică.Obiective, Indicatori de performanta si managementul riscului conform OSGG 600/2018” - 

Aspecte teoretice si practice!, prezentat de domnul Director de Formare Radu Claudiu Neagoe 

 19.03.2019 - “Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018, partea I (art. 

1-465). Judecata în primă instanță” prezentat de Lector: Prof. dr. Av. Popa Florina. 

 27.03.2019 - ,, Aspecte teoretice si practice privind Încetarea contractului de muncă, potrivit 

codului muncii”, prezentat de doamna Av. Delia Baroianu. 

 28.03.2019 - “Încetarea acordurilor contractuale ale funcționarilor publici - Aspecte teoretice si 

practice” prezentat de domnul Director de Formare Radu Claudiu Neagoe. 

 02.04.2019 - “Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018, partea a II-a 

(de la art. 457-1134)”, prezentat de Lector: Prof. dr. Av. Popa Florina. 

 09.05.2019 - ROLUL CONSILIERULUI JURIDIC ÎN RELAȚIA ANGAJATOR - SALARIAT 

Prezintă : doamna Consilier Juridic Găureanu Adriana. 

 23.05.2019 - ,,COMUNICARE SAU TRANSMITEREA DE INFORMAȚIE?                          

BARIERE ÎN COMUNICARE’’, prezentat de doamna Lector Maria Andronic trainer Soft Skills. 

 19.09.2019 - “Efectele hotărârii judecătorești, de la teorie la practică”, prezentat de Lector: Prof. dr. 

Av. Popa Florina. 

 26.09.2019 - “ REGLEMENTAREA JURIDICĂ A INTERNETULUI ȘI TEHNOLOGIEI”, 

prezentat doamna consilier juridic Ivașcu Adriana. 

 01.10.2019 - ASPECTE PRACTICE DIN LEGISLAȚIA MUNCII, prezentat de doamna Consilier 

Juridic Găureanu Adriana.  

 08.10.2019 si 09.10.2019 - “CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ, lector domnul consilier juridic 

Smolean Dan Ionuț. 

 Avand in vedere ca in acest an s-au implinit 15 ani de la infiintarea C.C.J.Timis, am organizat 

evenimentul aniversar ,, 15 ANI’’, eveniment care a avut loc in zilele de 18.10.2019 si 19.10.2019. 

      In ziua de 18.10.2019 a fost organizat cu sprijinul U.V.T, respectiv a domnului decan Bercea 

Lucian un Simpozion aniversar, unde au avut placerea de a prezenta cateva teme reprezentanti ai 

C.C.J.Timis si invitatii acestuia dupa cum urmeaza: 

- Profesia de consilier juridic - profesie juridică parte componentă a sistemului judiciar românesc 

Decan CCJT c.j. Carmen Agud 

- Consilierul juridic - rolul consilierului juridic în administrația publică locală - c.j. Sorin Chira 

- Rolul consilierului juridic în activitatea de HR - c.j. Adriana Găureanu 

- Consilierul juridic și secretarul general al UAT-ului în lumina Codului Administrativ - c.j. Oana 

Bors 



 

- Consilierul juridic – rol și atribuții în procedura contencioasă - c.j. Patricia Lup 

- Rolul și competențele consilierului juridic ca parte din categoria de personal cu grad militar - c.j. 

Loredan Pârvănescu 

- Importanța și rolul consilierului juridic într-o societate multinațională - c.j. Adriana Ivașcu 

- Consilierul juridic bionic sau juristul multitasking - c.j. Dan Smolean. 

La 19.10.2019 am organizat un cocktail aniversar ,, 15 ANI’’  la sala de evenimente ,,GALLA – 

SALA AVANTGARDE’’, incepand cu ora 19, unde au participat colegi si colaboratori. La 

deschiderea evenimentului au fost transmise de către invitati mesaje importante cu multumiri, iar ca 

surpriza pentru toti participantii au fost cateva momente artistice.  

In anul 2019 am fost invitati de catre U.V.T la diferite seminarii, ateliere de lucru, workshop –

uri si diferite conferinte, unde am participat de fiecare data cu membrii inscrisi in C.C.J.Timis. 

Un alt capitol important al activității Asociației noastre, este cel privitor la examenele de 

definitivat, care au fost organizate în două sesiuni. Astfel, în data de 10.04.2019, a fost organizată 

prima sesiune de definitivat la care au participat un număr de 9 candidați. 

În data de 06.11.2019 a fost organizată a 2-a sesiune de definitivat la care au participat un 

număr de 14 candidați. În urma rezultatelor obținute promovabilitatea la cele doua sesiuni de 

definitivat a fost de 100%.   

                  Pe latura implicațiilor socio-umanitare la nivelul anului 2019, Asociația noastră profesională, a 

organizat actiunea caritabila la data de 25.04.2019, pentru sprijinirea copiilor defavorizați de la 

D.G.A.S.P.C Timisoara.  

      Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului 2019, organizația noastră profesională, a  continuat traditia 

anilor anteriori, în activități organizate de CCJ Timiș la proiectul " VINE MOS CRACIUN ", care a 

constat în organizarea unei serbări în data de 17 decembrie 2019, începând cu ora 17.00, la sediul nostru in 

jurul Pomului de Crăciun copii au avut ocazia să sărbătorească alături de noi, cântând colinzi și recitând 

poezii Moșului, care le-a împărțit pachete cadou din partea CCJ Timiș. 

           Și nu în ultimul rând amintim faptul că au fost organizate activităţi tradiţionale, respectiv balul 

anual la data de 01.03.2019 – SPRING BALL – POWER OF LOVE, la restaurantul CRAFT – SALON 

GOURMET, iar în data de 13.12.2019 BALUL ANIVERSAR 15 ani, la restaurantul GALLA din 

Timișoara.  

 

 

                       Decan,                          Secretar General, 

     Carmen Ana Agud                                                  Cioară Călin Ioan 

           

 


