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REZULTATELE  

procedurii de selecţie a  magistraţilor participanţi la seminarul 

„International Judicial cooperation in Criminal Matters: EAW and MLA Simulations” 

 Sofia, 9-11 aprilie 2014 

 

Urmare a anunţului postat pe pagina web a Institutului Naţional al Magistraturii, în vederea participării la 

programul cu tema „International Judicial Cooperation in Criminal Matters: EAW and MLA 

Simulations”, organizat de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) au fost depuse 12 de 

candidaturi, toate în termen. 

Având în vedere numărul de locuri alocat României la acest seminar (13-15), precum și îndeplinirea de 

către toate candidaturile a criteriilor din anunțul de selecție privind specializarea în materie penală și 

cunoașterea limbii în care se desfășoară lucrările seminarului, INM a decis selectarea în vederea 

participării a următorilor magistrați: 

 

1. Doamna Mariana CÎMPEAN, procuror, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

2. Doamna Iuliana Marilena CIOLCĂ, judecător, Curtea de Apel București 

3. Doamna Mariana CONSTANTINESCU, judecător, Curtea de Apel București 

4. Doamna Ramona DIACONU, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov 

5. Domnul Constantin Daniel MOTOI, judecător, Judecătoria Sectorului 4 

6. Doamna Ramona MUSCALU, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov 

7. Domnul Mihai Cătălin POPA, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași 

8. Doamna Geanina TĂUTU, judecător, Judecătoria Suceava 

9. Doamna Camelia TODERICĂ, judecător, Tribunalul Iași 

10. Doamna Andreea TRIFAN, judecător, Tribunalul Iași 

11. Doamna Georgiana TUDOR, judecător, Judecătoria Sectorului 1 

12. Domnul Victor VĂDUVA, judecător, Judecătoria Constanța  

 

Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie menţionate în anunţ s-a realizat prin raportare la 

informaţiile furnizate de candidaţi în CV-uri, certificatele depuse la dosarele de candidatură și 

autoevaluarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze realizată de candidaţi cu ocazia înscrierii la alte 

programe de formare (de exemplu, nivelul de cunoaştere a limbii străine înscris în formularul de aplicaţie 

pentru Programul de schimb de magistraţi derulat de EJTN), date disponibile în baza de date gestionată de 

INM. 



 
 

 Institutul Naţional 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 

 

 

 

 

 

Menţionăm că selectarea de către INM nu garantează magistraţilor în mod automat 

participarea la acţiunile de formare pentru care s-au înscris, aceasta urmând a fi supusă aprobării, 

în condiţiile legii, de către conducerea instanţei/parchetului. Prin selecţia efectuată de INM, 

magistratul dobândeşte doar o vocaţie de a participa, conducerea instanţei/parchetului urmând a 

decide asupra participării efective. 

În măsura în care conducerea instanţei/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 acţiuni, ca urmare a netransmiterii în termenul stabilit de 

partenerii internaţionali a datelor referitoare la magistraţii selectaţi.  

 


