
                    
                                                                                           

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

CĂTRE,  

                                 ______________________________________________ 

 

Stimate domnule Director / Stimate domnule Primar, 
 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Prahova organizează în perioada 16 ÷ 18 dec. 2022 

Seminarul de pregătire profesională a consilierilor juridici aferent semestrului II. 2022. 
 

Seminarul este inclus în programa de pregătire profesională a consilierilor juridici iar 

participantilor li se vor acordarea 8 puncte, din 20 de puncte anuale necesare în vederea promovării 

evaluării activităţii profesionale a consilierilor juridici. În consecinţă, apelăm la amabilitatea 

dumneavoastră, rugându-vă să asiguraţi condiţii de participare la acest seminar a consilierilor juridici 

din societatea/instituţia pe care o coordonaţi. 
 

 

Tematica SEMINARULUI este următoarea: 

• Jurisprudenţa în materie civilă (litigii  comerciale între profesionişti, insolvenţă s.a.); 

• Analiza de speţe şi situaţii prezentate de participanţi. 
 

Temele vor fi susţinute de magistraţi ai Curţii de Apel  Ploieşti. 

Programul seminarului este următorul: 

16 dec., orele:  1300 – 1400  - primirea şi cazarea participanţilor; 

 1600 – 1900  - deschiderea lucrărilor; 

17 dec., orele:       900 – 1100  - lucrările seminarului; 

 1100 – 1130  - pauză de cafea; 

 1130 – 1400  - lucrările seminarului; 

 1400 – 1530 - pauză 

 1600 - 1900  - lucrările seminarului; 

18 dec., orele:    900 – 1200  - evaluarea cursanţilor; 

  1200 – 1330 - pauză; 

 1400 – 1600 - concluzii şi comunicări la închiderea seminarului 

 

Lucrările seminarului se va desfăşura la Centrul de Pregătire din incinta Hotelului 

“PALACE”, Sinaia.  

Tariful de participare, la seminar este de 640 lei loc în cameră dublă sau 850 lei cameră single 

şi va fi plătit în numerar la recepţie, la momentul sosirii, sau prin ordin de plată până în preziua 

Seminarului 

 

Înscrierile la seminar se fac până cel mai târziu la data de 02 decembrie 2022 la 

telefoanele: 0726.738.130; 0723.691.980; 0744.822.110; 0723.259.896; 0722.682.828; 

0727.739.904 sau pe adresa de e.mail: consilierijuridiciprahova@yahoo.com 

Cu stimă, 

 


