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REZULTATELE  

procedurii de selecŃie a  magistraŃilor participanŃi la seminarul 

„Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters” 

17-21 martie 2014, Zagreb (CroaŃia) 

 

  Urmare a anunŃului postat pe pagina web a Institutului NaŃional al Magistraturii, în vederea participării la 

programul cu tema „Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters”,  organizat de 

ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) au fost depuse 18 candidaturi, dintre care 4 pentru grupa de 

limba franceză şi 14 pentru grupa de limba engleză. Toate candidaturile au fost depuse în termen.  

La selecŃia participanŃilor au fost avute în vedere criteriile menŃionate în anunŃul publicat pe site-ul INM, 

care au fost aplicate distinct candidaturilor pentru grupa de limbă franceză, respectiv celor pentru grupa de limba 

engleză: 

� relevanŃa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru 

curs; 

� neparticiparea la seminare cu aceeaşi temă organizate în cadrul programului sau la alte forme de pregătire 

internaŃională; 

� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin 

participarea la seminar; 

� cunoaşterea temeinică a limbii engleze sau franceze (nivel minim B2, conform Cadrului European Comun 

de ReferinŃă pentru Limbi sau echivalent), atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de 

candidat. 

Aplicarea în concret a criteriilor de selecŃie s-a făcut după cum urmează: 

� În aplicarea criteriului relevanŃei seminarului pentru activitatea profesională a magistratului s-a avut în 

vedere, în primul rând, specializarea magistraŃilor în materie penală, condiŃie menŃionată în anunŃ. De 

asemenea, aprecierea relevanŃei participării la seminar s-a realizat prin raportare la activitatea profesională 

efectiv desfăşurată, fiind acordată prioritate magistraŃilor care soluŃionează/investighează cauze în care se 

ridică sau s-ar putea ridica probleme de cooperare judiciară în materie penală. 

� neparticiparea la seminare cu aceeaşi temă organizate în cadrul programului sau la alte forme de pregătire 

internaŃională. În acest scop au fost avute în vedere atât informaŃiile furnizate de candidaŃi în CV-uri, cât şi 

informaŃiile din baza de date gestionată de INM privind participările internaŃionale ale magistraŃilor, fiind 

acordată prioritate magistraŃilor care nu au beneficiat recent de stagii de formare de lungă durată (de 

exemplu, stagii în cadrul Programului de schimb de magistraŃi derulat de EJTN, vizite de studiu la CEDO, 



 
 

 Institutul NaŃional al Magistraturii 
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 
Tel.: +4 (021) 310.21.10    Fax: +4 (021) 311.02.34 
www.inm-lex.ro  

2

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185 

 

CJUE etc.), precum şi celor care nu au mai participat la seminare organizate în cadrul Proiectului lingvistic 

derulat de EJTN în anii precedenŃi. 

� Criteriul posibilităŃii şi disponibilităŃii magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin 

participarea la seminar a fost considerat a fi întrunit de toate candidaturile. 

� Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze sau franceze (nivel minim B2, conform Cadrului 

European Comun de ReferinŃă pentru Limbi sau echivalent) s-a realizat pe baza datelor rezultate din 

certificatele depuse de candidaŃi, a informaŃiilor relevante în acest sens care au rezultat din CV-uri, acestea 

din urmă coroborate şi cu informaŃii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze/franceze 

realizată de candidaŃi cu ocazia înscrierii la alte programe de formare, disponibile în baza de date 

gestionată de INM, precum şi prin mini-interviu telefonic. 

Urmare a aplicării criteriilor menŃionate au fost selectaŃi următorii magistraŃi: 

Pentru grupa de limba franceză: 

– domnul procuror Dragoş Andrei PĂDURARU, Parchetul de pe lângă Judecătoria ConstanŃa 

 Pentru grupa de limba engleză: 

  – doamna procuror Laura ECEDI STOISAVLEVICI, DIICOT 

  – doamna judecător Manuela LUDUŞAN, Curtea de Apel Bucureşti 

– doamna judecător Mihaela BIVOL, Judecătoria Suceava 

 

          MenŃionăm că selectarea de către INM nu garantează magistraŃilor în mod automat participarea la 

acŃiunile de formare pentru care s-au înscris, aceasta urmând a fi supusă aprobării, în condiŃiile legii, de 

către conducerea instanŃei sau parchetului. Prin selecŃia efectuată de INM, magistratul dobândeşte doar o 

vocaŃie de a participa, conducerea instanŃei/parchetului urmând a decide asupra participării efective. 

În măsura în care conducerea instanŃei/parchetului nu aprobă participarea magistratului selectat la 

seminar, acest aspect va fi comunicat INM în timp util, astfel încât să se evite pierderea locurilor alocate 

României la acest tip de acŃiuni, ca urmare a netransmiterii în termenul stabilit de partenerii internaŃionali 

a datelor referitoare la magistraŃii selectaŃi.  


