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ANUNł 
 

cu privire la selecŃia a 18 coordonatori de practică în cadrul parchetelor 
 

 

INM anunŃă declanşarea procedurilor de recrutare pentru ocuparea a 18 posturi de 

coordonator de practică pentru auditorii de justiŃie din anul II de studiu în cadrul următoarelor 

parchete: 

 

Nr. 
crt. 

InstanŃa/Parchetul Nr. posturi 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia 1 post 

2.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău 2 posturi 

3.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov 1 post 

4.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca 1 post 

5.  Parchetul de pe lângă Judecătoria ConstanŃa 1 post 

6.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova 1 post 

7.  Parchetul de pe lângă Judecătoria GalaŃi 2 posturi 

8.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi 1 post 

9.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea  2 posturi 

10.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti  1 post 

11.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti 1 post 

12.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava  2 posturi 

13.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş  1 post 

14.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara  1 post 

 

Personalul de instruire al INM este selectat cu preponderenŃă din rândul magistraŃilor, în 

urma unei proceduri transparente, pe baza cunoştinŃelor în domeniul respectiv şi a aptitudinilor 

didactice, cu respectarea principiilor şi obiectivelor activităŃilor de formare a judecătorilor şi 

procurorilor prevăzute de legi, regulamente şi documente strategice ale INM (art. 108 alin 1 din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 

alin 1 şi art. 3 din Statutul personalului de instruire al Institutului NaŃional al Magistraturii 

aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr.531/19.06.2012). 
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Personalul de instruire al INM îşi desfăşoară activitatea specifică de formare în cadrul 

INM, cu respectarea următoarelor standarde profesionale (potrivit art. 4 din Statut):  

a) capacitatea de a-şi asuma rolul de formare a judecătorilor şi procurorilor; 

b) capacitatea de a evalua nivelul cunoştinŃelor si aptitudinilor participanŃilor la formare; 

c) capacitatea de a stabili scopuri, de a formula obiective şi planuri şi programe de studiu; 

d) capacitatea de a proiecta sesiuni de formare si de a facilita învăŃarea activă; 

e) capacitatea de a identifica şi de a selecta metodologia de formare adecvată; 

f) cunoaşterea de metode si abordări privind desfăşurarea activităŃii de formare; 

g) capacitatea de a elabora şi de a utiliza materiale de referinŃă pentru sesiunea de formare; 

h) abilitatea de a organiza mediul de învăŃare. 

 

 AtribuŃiile generale ale personalului de instruire sunt (potrivit art. 9 din Statut): 

a)  evaluarea nevoilor de formare în cadrul formării iniŃiale sau continue, după caz; 

b) elaborarea şi dezvoltarea programelor de studiu, respectiv  elaborarea tematicii şi 

contribuŃia la elaborarea şi dezvoltarea programului de formare, în cadrul formării iniŃiale; 

c) elaborarea tematicii şi contribuŃia la elaborarea planului de formare continuă, în cadrul 

formării continue;  

d) susŃinerea de seminarii şi conferinŃe în cadrul activităŃii de formare iniŃială sau continuă, 

după caz;  

e) dezvoltarea metodologiei de examinare, notare şi evaluare a auditorilor de justiŃie, pentru 

personalul de instruire implicat în activitatea de formare iniŃială;  

f) coordonarea, îndrumarea şi supravegherea auditorilor de justiŃie pe parcursul stagiului 

efectuat în cadrul instanŃelor şi parchetelor, conform programului de stagiu aprobat de CSM, 

pentru coordonatorii de practică; 

g) pregătirea ştiinŃifică individuală permanentă prin perfecŃionarea continuă în domeniul de 

competenŃă şi al tehnicilor moderne de predare; 

h) elaborarea de materiale didactice / de studiu (suporturi de curs, caiete de seminar, ghiduri de 

bune practici, etc.);  

i) participarea la activităŃi, programe şi proiecte naŃionale şi internaŃionale care privesc 

dezvoltarea instituŃională; 

j) participarea în comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare a lucrărilor, respectiv a 

caietelor de practică şi de soluŃionare a contestaŃiilor la examenele şi concursurile organizate 

de INM şi CSM; 
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k) orice alte  atribuŃii stabilite prin lege, regulamente sau prin hotărâre a Consiliului ştiinŃific. 

 

Drepturile şi îndatoririle personalului de instruire al INM sunt cele prevăzute în Capitolul 

IV din „Statutul personalului de instruire al Institutului NaŃional al Magistraturii”. 

Remunerarea se face în raport de numărul de ore de formare efectuate lunar, în 

conformitate cu dispoziŃiile legale cuprinse în art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, coroborate cu dispoziŃiile art. 287 alin. (3) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 

1/2011, norma didactică neputând depăşi 16 ore convenŃionale pe săptămână.  

 

Dosarul de înscriere la concurs va conŃine următoarele documente: 

a. curriculum vitae; 

b. scrisoare de intenŃie; 

c. plan de desfăşurare a programului de practică; 

d. un proiect de program de stagiu. 

 

Etapele şi criteriile de evaluare aplicabile în cadrul procedurii de recrutare sunt cele 

prevăzute la art.15 şi urm. din Capitolul III – Recrutarea personalului de instruire – din „Statutul 

personalului de instruire al Institutului NaŃional al Magistraturii”, publicat pe site-ul INM 

(http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_187/Hotarare%20531_19.06.2012.pdf) . 

 

Dosarul de înscriere se va depune până la data de 21 octombrie 2013, la sediul INM din 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, Bucureşti, la numărul de fax  021.311.02.34, sau pe 

adresa de e-mail ruxandra.ana@inm-lex.ro. 

 
 

 

 

 


