Executarea transfrontalieră a creanțelor civile: proceduri europene
simplificate
Seminar pentru grefierii din instanțele judecătorești
BÂRLAD, 23-24.09.2021
Centrul de formare a personalului auxiliar de specialitate Bârlad
Organizatori: Școala Națională de Grefieri în cooperare cu Academia de Drept European (ERA)
Seminarul se va desfășura în limba română
Numărul seminarului1: 121DT53f
Obiective:
Obiectivul seminarului este formarea în domeniul aplicării instrumentelor juridice de drept al
Uniunii Europene în cauzele civile. Vor fi prezentate de o manieră practică și la nivel introductiv
principalele Regulamente care facilitează abordarea cauzelor transfrontaliere, seminarul fiind
adecvat participanților care au puțină sau nicio experiență în acest domeniu.
Subiecte-cheie:
• Regulamentul Bruxelles I (reformare)2
• Titlul Executoriu European3
• Somația Europeană de Plată4
• Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă5
Metodologie:
Această acțiune de formare este concepută ca un atelier de lucru orientat spre rezolvarea unor
studii de caz, asigurându-se astfel implicarea active a participanților și un schimb permanent de
cunoștințe și bune-practici. Materialele de formare au fost elaborate de experți renumiți în dreptul
Uniunii Europene și au ca scop să sprijine grefierii din cadrul instanțelor să aplice în mod activ
acquis-ul Uniunii Europene în domeniul Justiției Civile.
Formatori:
Amelia-Raluca Onișor, judecător, formator SNG, formator INM
Beatrice Valentina Ciuciu, grefier, formator SNG

În catalogul ERA
Regulamentul (UE) nr.1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie
civilă și comercială
3 Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate
4 Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei procedure europene de somație de plată
5 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă
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Acest seminar este parte a unei serii de actiuni de formare organizate cu suportul financiar al Programului Justitie Civilă 2014-2020 al Uniunii
Europene.
.

Ziua 1- 23.09.2021
08:45 Primirea și înregistrarea participanților
09:00 Bun venit
I.

REGULAMENTUL BRUXELLES I (reformare) & TITLUL EXECUTORIU
EUROPEAN

Moderatori: Amelia Onișor/Beatrice Valentina Ciuciu
09:05 Introducere cu privire la Regulamentul Bruxelles I (reformare): măsuri provizorii
și de conservare, recunoaștere și executare
09:30 Domeniul de aplicare și modul de funcționare al Titlului Executoriu European
10:00 Atelier de lucru I
Soluționarea studiilor de caz – pe grupuri de lucru
11:30 Pauză de cafea
12:00 Rezultatele atelierului de lucru și discuții în plen
13:00 Prânz
II.

SOMAȚIA EUROPANĂ DE PLATĂ

Moderatori: Amelia Onișor/Beatrice Valentina Ciuciu
14:00 Introducere cu privire la Regulamentul de instituire a unei proceduri europene
de somație de plată
14:45 Pauză
15:00 Atelier de lucru II
Soluționarea studiilor de caz – pe grupuri de lucru
16:30 Rezultatele atelierului de lucru și discuții în plen
17:30 Sfârșitul primei zile de seminar.

Acest seminar este parte a unei serii de actiuni de formare organizate cu suportul financiar al Programului Justitie Civilă 2014-2020 al Uniunii
Europene.
.

Ziua 2- 24.09.2021
III.

PROCEDURA EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA CERERILE CU VALOARE
REDUSĂ

Moderatori: Amelia Onișor/Beatrice Valentina Ciuciu
09:00 Introducere cu privire la caracteristicile principale ale Regulamentului
care instituie o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă
09:45 Atelierul de lucru III
Soluționarea studiilor de caz – pe grupuri de lucru
11:15 Pauză de cafea
11:45 Rezultatele atelierului de lucru și discuții în plen
12:45 Concluziile seminarului.
13:00 Sfârșitul seminarului.

Acest material a fost elaborate cu sprijin financiar acordat în cadrul Programului Justiție Civilă 2014-2010
al Uniunii Europene. Conținutul materialelor folosite reprezintă exclusiv opiniile autorilor și constituie
responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate cu privire la
modul în care sunt folosite informațiile din conținutul acestora.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiect, vizitați pagina web a proiectului:
https://court-staff.legaltraining.eu/

Acest seminar este parte a unei serii de actiuni de formare organizate cu suportul financiar al Programului Justitie Civilă 2014-2020 al Uniunii
Europene.
.

