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INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINłIFIC 
 

Hotărârea nr. 16 din data de 27.09.2011 
 

 

Art. 1. (1) Aprobă completarea Planului de învăŃământ al anului I din cadrul Programului de formare 

profesională iniŃială aprobat pentru anul 2011-2012 cu organizarea unor stagii practice în cadrul unor 

cabinete avocaŃiale, cu durata de 1 lună.  

(2) Stagiile vor fi organizate în timpul vacanŃei judecătoreşti, la sfârşitul anului de studiu, în baza unui 

protocol încheiat cu Uniunea NaŃională a Barourilor din România (UNBR), ce va detalia inclusiv 

criteriile de selecŃie a cabinetelor avocaŃiale.  

(3) ConŃinutul programului de stagiu şi evaluarea auditorilor de justiŃie vor fi concepute după modelul 

stagiului de practică organizat în prezent, cu menŃiunea că cel puŃin jumătate din lucrări vor corectate 

în cadrul INM, de către avocaŃii ce vor dobândi calitate de tutori de practică.  

(4) Pentru acest prim an în care va fi implementat programul de stagiu evaluarea se va face prin 

calificative tip Admis/Respins. 

(5) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 2. Decide ca pentru toate poziŃiile vacante de formator din cadrul Departamentului de formare 

profesională iniŃială să fie declanşate proceduri de recrutare, urmând ca până la definitivarea acestora 

să fie folosiŃi formatori din cadrul altor catedre de formare iniŃială (fie catedre desfiinŃate, fie alte 

catedre) sau formatori din cadrul formării continue, cu respectarea principiului specializării 

formatorilor şi în toate cazurile cu acordul catedrei în cadrul căreia se înregistrează deficitul de 

formatori.  

 

Art. 3. Prin excepŃie de la regula potrivit căreia stagiile de practică pot fi organizate numai în cadrul 

unor judecătorii/parchete de pe lângă judecătorii sedii ale curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă 

acestea, decide alocarea 5-6 locuri în vederea desfăşurării stagiului de practică la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Giurgiu, începând cu anul de învăŃământ 2011-2012. 

 

Art. 4. Aprobă noul Regulament al Căminului INM şi modelul formularului-tip ce urmează a fi 

completat de către auditorii de justiŃie care vor beneficia de cazare. 
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Art. 5. (1) Aprobă includerea doamnelor judecător Alina STĂNOIU (Judecătoria Sectorului 3) şi Iulia 

Gabriela LULCIUC (Judecătoria Suceava) în lista tutorilor de practică pentru anul de învăŃământ 

2011-2012 şi organizarea unor sesiuni de formare iniŃială în domeniul tehnicilor didactice. 

 (2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 6. (1) Respinge propunerea de modificare a ponderii evaluării continue a auditorilor de justiŃie în 

nota finală a disciplinei. 

(2) Aprobă includerea în fişa de evaluare continuă a auditorilor de justiŃie a menŃiunii exprese că 

evaluarea descriptivă realizată de formator cu privire la capacitatea auditorului de justiŃie de a se 

adapta profilului magistratului nu va fi deocamdată  luată în calcul la evaluarea continuă. 

 

Art. 7. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional pentru seminarul cu tema „Lupta împotriva pirateriei 

şi contrafacerii în spaŃiul european” (Bucureşti, octombrie 2011), înscris în Catalogul EJTN, a 

următorilor specialişti: 

� dl. prof. univ. Viorel ROŞ, Preşedintele AsociaŃiei ŞtiinŃifice de Dreptul ProprietăŃii Intelectuale 

(folosire cu plată);  

� dl. Marin Cătălin TURICĂ, Şef serviciu combaterea infracŃionalităŃii transfrontaliere, Inspectoratul 

General al PoliŃiei de Frontieră (folosire fără plată);   

� dl. procuror Alexandru ARJOCA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (folosire 

fără plată). 

 (2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 8. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, fără plată, pentru seminariile cu tema „Drept bancar”, 

a următorilor specialişti:  

� d-na Ioana Simona REGENBOGEN (BOSÎNCEANU), Director Departament Juridic, ING Bank; 

� d-na Ramona Georgeta SAVU, Director Senior, Departamentul Juridic şi GuvernanŃă Corporativă, 

Contencios, Raiffeisen Bank S.A. 

 (2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 9. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, cu plată, pentru seminariile cu tema „InfracŃiuni 

asimilate infracŃiunilor de corupŃie prevăzute de Legea nr. 78/2000” (Bucureşti, 3 octombrie 2011), „Interceptările 

şi înregistrările audio sau video” (Bucureşti,  12 octombrie 2011) şi  „InfracŃiuni comise în materia achiziŃiilor 

publice” (Bucureşti, 3 noiembrie 2011),  a următorilor specialişti: 

      �  Dl. Daniel MORAR, Procuror-şef DirecŃia NaŃională AnticorupŃie; 

� D-na procuror Laura OPREAN, Procuror-şef adjunct DirecŃia NaŃională AnticorupŃie; 
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� Dl. HoraŃiu BAIAS, Şef serviciu tehnic, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie; 

� Dl. Dumitru DUMBRAVĂ, Specialist SRI; 

� Dl. Frederic TEILLET , consilier al Ministrului JustiŃiei din partea Ambasadei FranŃei. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 10. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, cu plată, a d-nei judecător Sanda Elena LUNGU 

(Curtea de Apel Craiova) şi a d-lui Zeno Daniel ŞUŞTAC (membru în comisia permanentă a 

Consiliului de Mediere) la conferinŃa cu tema „Medierea-provocare şi soluŃie în contextul sistemului 

judiciar românesc" (Bucureşti, 17-18 octombrie 2011), precum şi suportarea cheltuielilor aferente 

participării la conferinŃă. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 11. Cu privire la observaŃiile formulate de dl. prof. Emilian STĂNIŞOR referitor la dispoziŃiile 

art. 4 din Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific nr. 13 din 14 iulie 2011, apreciază că pentru una din 

excepŃiile invocate sunt necesare dezbateri suplimentare, motiv pentru care amână adoptarea unei 

decizii pentru şedinŃa următoare. 

 

Art. 12. (1) Aprobă declanşarea procedurilor de ocupare a  posturilor de formator cu normă întreagă 

vacante şi finanŃate pentru formare continuă (1 post) şi formarea formatorilor (1 post), urmând ca 

stabilirea disciplinelor cărora le vor fi alocate posturile vacante să fie supusă dezbaterii Consiliului 

ŞtiinŃific în şedinŃa următoare. 

(2) Decide că ocuparea posturilor se va face cu prioritate prin detaşare din rândul judecătorilor şi 

procurorilor în funcŃie. 

(3) Decide că este necesară modificarea şi completarea Statutului de formator al INM – recrutare, 

evaluare şi revocare, prin redefinirea procedurilor de selecŃie, în sensul eficientizării şi creşterii 

transparenŃei, prin accentuarea standardelor de conduită profesională şi clarificarea prevederilor din 

acelaşi Statut referitoare la activitatea şi profilul formatorului cu normă întreagă, inclusiv aspecte 

legate de programul de lucru (8 ore/zi; 40 ore/săptămână).  

 

Art. 13. (1) Aprobă componenŃa comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare, soluŃionare a 

contestaŃiilor şi examinare pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, 

sesiunea noiembrie – decembrie 2011. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Art. 14. Aprobă componenŃa comisiilor concursului pentru ocuparea unor posturi de personal de 

specialitate juridică asimilat magistraŃilor, în condiŃiile art. 28 din Regulamentul privind concursul de 

admitere şi examenul de absolvire INM. 

 

Art. 15. Decide ca pe viitor, în principiu, şedinŃele Consiliului ŞtiinŃific al INM să fie organizate în 

ziua de joi a celei de-a treia săptămâni a fiecărei luni, de la ora 14,00.  

 

 

 

     Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

        Director 


