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1. Introducere 

 
 
 
Privit retrospectiv, anul 2014 a fost un an de vârf al activității INM, în mai multe 

privințe.  
 
Astfel, în încercarea de a răspunde într-o măsură cât mai mare nevoilor de formare 

profesională din sistemul judiciar și de a valorifica pe deplin resursele bugetare și 
extrabugetare ce i-au fost puse la dispoziție, INM a organizat un număr record de 289 
seminarii și conferințe în cadrul formării continue, seminarii la care s-au înregistrat 7.274 de 
participări din rândul magistraţilor, reprezentând o creștere cu 19% față de nivelul anului 
2013.  

Un obiectiv major al acțiunilor de formare l-a constituit unificarea practicii judiciare și 
prevenirea practicii neunitare, obiectiv devenit extrem de dificil de atins în contextul 
importantelor modificări legislative din ultimii ani, în special al celor produse prin intrarea în 
vigoare a celor patru coduri.  

 
Faptul că aceste acțiuni – atât la nivel de formare continuă, cât și la nivel de formare 

inițială - au fost considerate de Comisia Europeană1 ca fiind intensive, bine orientate și 
profesionist organizate de către INM nu poate decât să ne bucure și să ne motiveze a 
continua în același ritm. 

 
În ceea ce privește formarea inițială, s-au continuat eforturile de îmbunătățire a 

programei, un obiectiv principal fiind asigurarea caracterului practic al pregătirii viitorilor 
judecători și procurori. Faptul că, de pildă, anumite categorii de infracțiuni sunt comise cu o 
frecvență sporită și reclamă tehnici specifice de investigare a determinat introducerea în 
programă a unor sesiuni  de formare suplimentare dedicate însușirii acestor tehnici. 

O altă prioritate în formarea auditorilor de justiție a reprezentat-o formarea de 
atitudini și comportamente, prin implicarea acestora în procese de autoanaliză și autoreglare 
comportamentală.  

 
Concursurile și examenele, atât cele proprii, cât cele organizate de CSM prin INM, au 

fost în număr de 9 și s-au desfășurat în bune condiții, cu respectarea termenelor și 
procedurilor legale și regulamentare, precum și a principiilor transparenței, obiectivității și 
egalității de șanse. 

 
În plan internațional, INM a contribuit în continuare la dezvoltarea EJTN, prin 

participarea în Comitetul de pilotaj al rețelei, prin implicarea în activitățile grupurilor și sub-
grupurilor de lucru sau al grupurilor de lucru ad-hoc și, nu în ultimul rând, prin creșterea 
numărului de participări ale formatorilor români în activitățile de formare organizate la nivel 
european. 

                                                 
1 Raportul tehnic ce însoțește Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele 

înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare, SWD (2015) 8 final, pag. 8, 13. 
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De asemenea, raportat la situația anului 2013, numărul judecătorilor şi procurorilor 

români care au participat în străinătate la diverse forme de pregătire profesională a crescut, 
cu 40% (de la 250 la 350), iar numărul judecătorilor si procurorilor străini care au venit în 
România a crescut cu 99,5% (de la 244 la 487).  

 
Un moment special a fost marcat de încheierea la Chișinău a Protocolului de 

colaborare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova, menit să consolideze 
excelenta relație de cooperare dintre cele două școli de magistratură. 

    
Aprobarea finanțării de către Comisia Europeană a programelor de formare propuse 

de INM alături de CSM, susținerea largă de care s-au bucurat aceste proiecte în rândul altor 
școli și instituții de formare, invitarea INM ca partener în numeroase alte proiecte dovedesc 
importanța și locul pe care INM îl ocupă în acest moment pe plan internațional. 

 
De asemenea, un studiu finanțat de Comisia Europeană și realizat de EJTN, menit să 

identifice cele mai bune practici în materia formării judiciare - Study on Best Practices in 
training of judges and prosecutors2 - menționează INM cu nu mai puțin de 6 bune practici din 
cele 49 identificate la nivel european. 

 
În obținerea acestor rezultate, un rol foarte important l-au jucat munca asiduă și 

dedicarea personalului INM, ale echipei consolidate de formatori cu normă întreagă, ale 
formatorilor colaboratori, implicarea și promptitudinea membrilor Consiliului Științific, buna 
relaționare și sprijinul CSM, în calitate de instituție coordonatoare și, nu în ultimul rând, 
deschiderea spre colaborare a tuturor celorlalte instituții partenere, astfel cum sunt reflectate 
în cuprinsul raportului de activitate. 

 
Tuturor le adresez calde mulțumiri, atât în nume personal, cât și în numele întregii 

echipe manageriale! 
 
Conștienți că întotdeauna este loc pentru mai bine, ne propunem ca și în anul 2015 să 

continuăm eforturile de îmbunătățire a activității INM. 
 
Mobilizator în acest sens pentru colectivul Institutului mi se pare si mesajul unui coleg 

magistrat din Polonia3, cuprins în raportul transmis EJTN după efectuarea unui stagiu de o 
săptămână  în România, în cadrul programului de schimb între autoritățile judiciare: 
 

”Personal, sunt impresionat de nivelul de profesionalism al tuturor membrilor 
personalului INM pe care i-am întâlnit. Cu toții sunt extrem de competenți, profund implicați 
în activitățile INM, vorbesc fluent engleza juridică și sunt cu adevărat dornici să împărtășească 
propria experiență oaspeților din alte țări. Mai mult, relațiile dintre membrii personalului INM 
arată ca fiind bazate pe încredere reciprocă și spirit de cooperare (…) 

 
 

                                                 
2 http://www.ejtn.eu/Documents/Resources/Lot1_final_Jan2015.pdf. 
3 Judecător Dariusz Mazur, președinte Secția a III-a penală - Curtea de Apel din Cracovia, Polonia, participant în 

cadrul Programului de schimb între autoritățile judiciare coordonat de EJTN, secțiunea schimb de formatori. 
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După programul de schimb, cred că Institutul Național al Magistraturii din România 

este una din cele mai bune școli de magistratură din Europa. A fost pentru mine o mare 
onoare și o plăcere să vizitez o instituție de educație atât de perfect organizată. 

(…) Acum două săptămâni s-a desfășurat, la sediul instanței din Cracovia în care lucrez, 
finala competiției Themis. Am întâlnit doi formatori ai INM (pe care îi cunoscusem în timpul 
vizitei mele la București) însoțind un grup de auditori INM. Ei au participat la competiție și au 
câștigat. Având în vedere vizita mea la INM, victoria lor nu m-a surprins deloc (…).” 
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2. Dezvoltare instituţională 

 
În cursul anului 2014, demersurile privind dezvoltarea capacităţii Institutului Naţional 

al Magistraturii au vizat: 
 

 
2.1. Consolidarea corpului personalului de instruire  

 
2.1.1. Formatori cu normă întreagă  
 
INM a continuat demersurile de ocupare a posturilor de formator cu normă întreagă, 

finanţate începând cu anul 2012, în urma eforturilor comune ale INM şi CSM. Astfel, 
procedurile de selectie derulate în acest an au avut ca rezultate recrutarea a doi formatori cu 
normă întreagă, în domeniul dreptului penal și al dreptului procesual penal, în cadrul 
Departamentului de formare iniţială, precum şi în domeniul dreptului civil și al dreptului 
procesual civil,  în cadrul Departamentului de formare continuă. 
 

2.1.2.   Formatori colaboratori 
 

INM a  recrutat un număr de 2 formatori colaboratori în cadrul formării iniţiale, după 
cum urmează: un formator colaborator la disciplina Dreptul Uniunii Europene şi un formator 
colaborator la disciplina Comunicare. 
 

2.1.3.    Coordonatori de practică 
 
În perioada de referință, INM a recrutat 14 coordonatori de practică pentru 

desfășurarea stagiului practic pentru auditorii de justiție ai anului al II-lea, la instanțe și 
parchete. 
 
2.2. Personalul propriu – altul decât cel de instruire 

 
În ceea ce priveşte personalul propriu, INM a ocupat, printr-un concurs organizat în 

perioada iulie - noiembrie 2014, un număr de 6 posturi de personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul departamentelor INM de formare inițială, 
formare continuă, formare a formatorilor și concursuri, examene și politici publice. De 
asemenea, a fost declanșată procedura de ocupare a 2 posturi vacante finanțate de personal 
de instruire precum și a 3 posturi de funcționar public 

 
2.3. Dezvoltarea bazei materiale a INM 

 
În cursul anului 2014 au fost îmbunătățite condițiile de desfășurare a activității, prin 

preluarea spațiilor eliberate de Ministerul Justiției în imobilul situat în bulevardul Regina 
Elisabeta nr. 53, sector 5, București precum și prin modificarea destinației unui spațiu aflat la 
etajul 6 al clădirii, utilizat în trecut pentru preparare hrană, în spațiu cu destinația ”birouri”. 
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În temeiul HG 1213/2005 privind realizarea de către instituțiile din sistemul judiciar, în 
colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicație de arie 
extinsă, începând cu luna octombrie 2014 a fost asigurat accesul formatorilor cu normă 
întreagă din cadrul INM la aplicația ECRIS de pe calculatoarele instalate în Institut.  

Biblioteca funcționează în cadrul INM din noiembrie 2001. Volumul actual de resurse 
ale bibliotecii (cărți, reviste și CD-ROM-uri) se ridică la peste 17400 de exemplare, incluzând 
4424 de titluri de cărți și reviste, în majoritatea lor juridice. Numărul exemplarelor adăugate 
acestui volum în anul 2014  este de 600 de exemplare, respectiv  200-300 de titluri de cărți și 
reviste, în cea mai mare parte juridice (câteva zeci dintre ele din domenii precum: psihologie, 
sociologie, antropologie, lingvistică și istorie).  

Volumul de resurse ale Bibliotecii INM obținut în anul 2014 provine fonduri bugetare 
precum și din sponsorizări făcute de editurile CH Beck, Hamangiu, Rosetti International, 
donații ale unor autori și ale unor formatori INM, donații primite de la instanțe din Romania 
(Buletinul Casației, Buletinul Jurisprudenței, Buletinul Curților de Apel etc.).   

De asemenea, INM a achiziționat, pentru 2014, baza de date și biblioteca juridică on-
line Legalis. 

 

* 
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3. Consiliul ştiinţific 
 

Consiliul științific face parte din organele de conducere ale Institutului Național al 
Magistraturii, componența sa fiind stabilită de dispozițiile art. 4 alin. (1) din Regulamentul 
Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 127/2007.  

 

Pe parcursul anului 2014, componenţa Consiliului ştiinţific a suferit modificări, fiind 
reînnoite mandatele membrilor din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al reprezentantului asociațiilor profesionale ale 
magistraților. Totodată, au avut loc alegeri pentru desemnarea celor 3 reprezentanți ai 
personalului de instruire INM și reprezentantului auditorilor de justiție. De asemenea, 
Facultatea de Drept a Universității din București are, începând cu anul 2014, un nou 
reprezentant în Consiliului științific.  

 
Atribuţiile Consiliului ştiinţific, astfel cum sunt acestea stabilite de art. 7 alin. (2) din 

Regulamentul INM, au acoperit, în perioada de referinţă, întreaga sferă de activitate a 
Institutului: 

 

- aprobarea și completarea programelor anuale de formare iniţială şi continuă;  

- aprobarea proiectului de buget; 

- aprobarea tematicii, bibliografiei şi componenţei comisiilor din cadrul concursurilor şi 
examenelor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al 
Magistraturii; 

- aprobarea procedurilor de recrutare a formatorilor cu normă întreagă, formatorilor 
colaboratori şi  coordonatorilor de practică, cereri de suspendare/încetare a calității 
de formator și coordonator de practică, aprobarea componenței comisiilor de 
evaluare, acordarea avizului anual formatorilor colaboratori pensionați; 

- adoptarea, modificarea și interpretarea legislaţiei secundare privind activitatea INM; 

- actualizarea statelor de funcţii şi de personal ale Institutului; 

- transformarea/ocuparea posturilor vacante (personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor și procurorilor, formatori cu normă întreagă etc.); 

- aprobarea utilizării în mod excepţional a unor specialişti pentru activităţile de formare 
inițială și continuă; 

- implicarea INM în parteneriate cu instituţii de formare internaţionale, în cadrul unor 
proiecte finanţate din fonduri europene; 

- încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii de formare, asociaţii şi organisme 
naţionale, în vederea derulării de activităţi comune de formare iniţială şi formare 
continuă; 

- decizii privind aspecte relative la activitatea de formare (solicitări de renunțare la 
calitatea de auditor de justiție, suspendare/reluare a cursurilor de formare iniţială; 
relocarea unor auditori de justiție în vederea efectuării stagiului de practică; 
modalitatea de calcul a indemnizaţiei pentru plata cu ora a personalului de instruire 
din cadrul INM; reluarea unei probe din cadrul examenului de absolvire); 

- aplicarea unei sancțiuni disciplinare față de un auditor de justiție. 
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În perioada de referinţă au avut loc, în total, 26 de consultări ale membrilor 
Consiliului ştiinţific (în cadrul şedinţelor ordinare, extraordinare şi consultări prin intermediul 
mijloacelor de comunicare la distanță – e-mail), deciziile adoptate concretizându-se, în 
perioada analizată, în tot atâtea hotărâri. 

Procedura de solicitare a acordului membrilor Consiliului ştiinţific prin poştă 
electronică a fost utilizată preponderent pentru aprobarea propunerilor urgente din 
perspectiva respectării calendarului concursurilor/examenelor (tematica, bibliografia şi 
comisiile din cadrul concursurilor/examenelor organizate de Consiliul Superior al 
Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii), a termenelor de răspuns stabilite de 
partenerii europeni pentru depunerea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum și 
în vederea soluționării altor aspecte urgente ivite în derularea activităților de formare 
(folosirea în mod excepțional a unor specialiști pentru activitățile de formare, completarea 
programelor de formare aprobate, solicitări ale auditorilor de justiție de suspendare a anului 
de studiu etc.). 

 

Cele mai importante decizii adoptate de Consiliul ştiinţific în perioada de referinţă au 
vizat: 

 

- validarea procedurilor de ocupare a unui post de formator cu normă întreagă la 
disciplina Drept civil și Drept procesual civil, în cadrul Departamentului de formare 
profesională continuă, respectiv a unui post de formator cu normă întreagă la 
disciplina Drept penal și Drept procesual penal, în cadrul Departamentului de formare 
profesională inițială; 

- validarea procedurii de ocupare a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică 
asimilat magistraților în cadrul INM și avizare a numirii candidaților declarați admiși; 

- validarea rezultatelor procedurii de evaluare a formatorilor implicați în activitatea de 
formare inițială aferentă anului I de studiu 2013-2014 și a formatorilor din cadrul 
formării continue, pentru activitatea aferentă anului 2013; 

- aprobarea listei formatorilor INM propuși pentru baza de date a Rețelei Europene de 
Formare Judiciară (EJTN); 

 

- aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 
procurorilor din cadrul INM – sesiunea iulie-noiembrie 2014; 

- transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a propunerilor de modificare și 
completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu 
modificările și completările ulterioare, formulate ca urmare a consultării instanțelor și 
parchetelor cu privire la necesitatea modificării procedurilor concursurilor și 
examenelor privind admiterea în profesie și cariera magistraților. 

 
 

* 
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4. Departamentul de formare iniţială 

 
Departamentul de formare inițială realizează procesul de formare inițială a viitorilor 

judecători și procurori, prin intermediul programului de formare aferent anului I de studiu și a 
programului de stagiu aferent anului al II-lea, programe aprobate de Consiliul Superior al 
Magistraturii, la propunerea Consiliului Științific al INM.  
 

Activitatea auditorilor de justiție de anul I este centrată pe aprofundarea cunoștințelor 
teoretice prin aplicații practice și pe dezvoltarea abilităților specifice necesare profesiilor de 
judecător și procuror, conform programelor de studiu.  
 

Formarea profesională aferentă anului al II-lea este axată pe activitatea desfășurată de 
auditorii de justiție în cadrul instanțelor și parchetelor, îmbinată cu module teoretice și 
dezbateri tematice, în conformitate cu programul de practică. 
 
 

4.1. Programele de formare iniţială 
 

Pe parcursul anului 2014 formarea profesională a auditorilor de justiţie admişi în 
sesiunile concursurilor de admitere la INM din 2013 şi 2014 s-a desfăşurat conform 
programelor de formare iniţială aprobate de CSM, astfel: 

 
� Programul de formare iniţială pentru anul I şi Programul de stagiu pentru anul 

al II-lea  2013 – 2014 (aprobate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 
706/27.06.2013, completată prin Hotărârea Plenului CSM nr.918/19.09.2013); 

� Programul de formare iniţială pentru anul I şi Programul de stagiu pentru anul 
al II-lea 2014 – 2015 (aprobate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 
817/03.07.2014 și completate prin Hotărârea Plenului CSM 
nr.1389/11.12.2014). 

Pe parcursul anului 2013 – 2014, au fost formați 201 auditori de justiție în anul I și 199 
auditori de justiție în anul al II-lea.  

Numărul auditorilor de justiție admiși în urma organizării concursului de admitere la 
INM, sesiunea iulie – septembrie 2014, care urmează programul de formare inițială aferent 
anului I este de 160. 

Programele de formare iniţială aferente anului 2013 – 2014 au avut în vedere 
îmbunătăţirea standardelor de calitate în domeniul formării iniţiale a magistraţilor în scopul 
eficientizării procesului de formare profesională iniţială, precum și obiectivele Strategiei INM 
pentru perioada 2013 – 2016, care se subsumează obiectivelor Consiliului Superior al 
Magistraturii în acest domeniu, astfel:  

� s-a accentuat, în continuare, caracterul practic al formării prin intermediul 
studiului dosarelor, al întocmirii diferitelor tipuri de acte de procedură, al 
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proceselor simulate, prin organizarea unor vizite și stagii instituționale 
relevante, în vederea asigurării dezvoltării abilităţilor specifice profesiei de 
judecător sau procuror;  

� s-a avut în vedere asigurarea unei formări complexe şi complete, care să îi 
ajute pe auditorii de justiţie să-şi conştientizeze rolul profesional şi social, 
precum şi rolul şi modul de organizare şi dde funcţionare ale altor profesii cu ai 
căror reprezentanţi vor intra în contact în activitatea profesională zilnică; 

� a fost consolidată formarea în domeniul noilor coduri legislative, fiind majorat, 
faţă de anul anterior, numărul de ore alocat formării în domeniul Codului de 
procedură civilă, cât şi Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală; 

� a fost accentuată componenta formării în ceea ce priveşte dezvoltarea 
abilităţilor non-juridice, păstrându-se numărul majorat de ore alocate 
sesiunilor de dezvoltare personală şi de comunicare, conferinţelor şi 
programelor extracurriculare; 

� s-a asigurat un caracter unitar al formării, fiind elaborate de către formatori 
planuri de seminar comune, cu teme, subteme şi materiale didactice aferente, 
corespunzătoare sesiunilor de formare prevăzute pentru fiecare domeniu de 
formare; 

� s-au asigurat echilibrarea şi eficienţa sarcinilor de lucru ale auditorilor de 
justiție şi evitarea suprapunerii unui număr mare de teme pe aceeaşi unitate 
de timp; 

 

� programul zilnic a fost organizat astfel încât să faciliteze concentrarea atenţiei 
auditorilor de justiţie pe un anumit domeniu de formare şi asigurarea unui 
interval de timp adecvat pregătirii individuale;  

� pentru auditorii de justiție din anul I au fost prevăzute trei săptămâni de stagiu 
la instanţe şi parchete; 

� au fost organizate stagii extracurriculare în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, al Institutului Naţional de Criminalistică 
din cadrul IGPR, al serviciilor de probațiune, în cadrul Curții Constituționale, 
precum și în cadrul Penitenciarului Rahova. 

 

Programul de formare iniţială pentru anul I (2013 – 2014) şi-a consolidat structura 
modulară, fiind concepute trei module în cadrul cărora au fost abordate disciplinele 
transversale, menţinându-se caracterul integrat al acestora, după cum urmează: 

MODUL 1:  

� drept civil 
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� drept penal 
� discipline transversale – drept comercial, dreptul UE, CEDO, criminalistică, 

psihologie judiciară 
� etică şi organizare judecătorească 
� informatică 
� comunicare 
� dezvoltare personală 
� limbi străine 

 

MODUL 2:  

� dreptul familiei 
� discipline transversale – dreptul UE, CEDO 

 

MODUL 3:  

� drept administrativ 
� drept constituţional 
� discipline transversale – Dreptul UE, CEDO 

 

Numărul de ore de formare alocate fiecărei discipline și distribuția acestora pe tipuri 
de sesiuni de formare (seminarii/conferințe) sunt reflectate în tabelul de mai jos: 
 
Disciplina 
 

Conferinţe Seminarii 

Drept penal 12 x 3 ore fizice 
 

28 x 4.40 ore fizice 
 

Drept civil 12 x 3 ore fizice 
 

28 x 4.40 ore fizice 
 

Drept comercial 6 x 2 ore fizice 
 

10 x 2.20 ore fizice 
(+ 3 x 2.20 ore fizice aspecte de dreptul 

consumatorului) 

Dreptul familiei 4 x 2 ore fizice 
 

40 ore fizice 

Drept administrativ - 15 x 2 ore fizice 
 

Drept constituţional 1 x 2 ore fizice 
 

6 x 1.30 ore fizice 
 

Drept UE 12 ore fizice 
 

38 ore fizice 

CEDO 8 x 2 ore fizice 
 

25 x 1.30 ore fizice 
 

Limbi străine - 22 x 1.30 ore fizice 
 

Comunicare. Dezvoltare personală - 10 x 1.30 ore fizice 
4 x 3 ore fizice 

 

Etică şi organizare 1 x 2 ore fizice 
 

9 x 2 ore fizice 
 

Psihologie judiciară 4 x 2 ore fizice 
 

- 

Criminalistică - 8 ore fizice 
+ 
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6 ore fizice activităţi practice (mini-secvenţe 
demonstrative – constatări flagrant, percheziţii, 

cercetare la faţa locului, etc.) 

Informatică - 5 x 1.30 ore fizice 
 

 

În plus, programele de studiu ale disciplinelor fundamentale – drept civil, drept penal, 
drept comercial şi dreptul familiei – au prevăzut organizarea, cu titlu obligatoriu, pentru 
fiecare grupă de auditori de justiţie, a unui număr de procese simulate, după cum urmează: 

- drept civil – 2 procese simulate 
- drept penal – 2 procese simulate 
- drept comercial – 1 proces simulat 
- dreptul familiei – 1 proces simulat 
 

În perioada 22 aprilie – 16 mai 2014 s-a desfăşurat, pentru auditorii de justiție din 
anul I, stagiul practic în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat, în condițiile 
reglementate de Protocolul de colaborare încheiat între Institutul Naţional al Magistraturii 
(INM) şi Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) la data de 9 mai 2012 şi de 
documentele aferente acestuia. Obiectivele specifice ale stagiului, tipurile de activităţi 
desfăşurate de către auditorii de justiţie, obligaţiile părţilor semnatare, criteriile de selecţie a 
cabinetelor/societăţilor de avocatură participante la program, precum şi durata acestora au 
fost cele prevăzute în cuprinsul Protocolului.  

Din analiza documentelor aferente stagiului și a răspunsurilor oferite la chestionarele 
de evaluare distribuite participanților la program a rezultat un feedback general pozitiv, 
însoțit de propunerea de continuare a acestui demers comun al UNBR și INM, foarte bine 
recepționat, pe parcursul primilor trei ani de implementare, de către toți cei implicați. Atât 
organizarea propriu-zisă a unor astfel de stagii pentru auditorii de justiție, cât și conținutul 
efectiv, plasarea calendaristică și durata perioadei alocate acestora în programul de formare 
inițială au fost apreciate ca adecvate și constructive pentru o pregătire completă a viitorilor 
magistrați și, implicit, pentru o mai bună înțelegere și îmbunătățire a relațiilor de lucru în 
ceea ce privește cele două categorii profesionale. 

Programul de stagiu al auditorilor de justiţie din anul al II-lea (2013 – 2014) a 
menţinut structura programului de stagiu din anul 2012 – 2013, accentul fiind pus pe 
formarea în domeniul codurilor legislative, prin alocarea unui număr corespunzător de ore. 
Astfel, s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

Structura programului: 

� programul de stagiu a fost restructurat (din punctul de vedere al formei de 
prezentare) într-o variantă mai sintetică pentru a facilita activitatea coordonatorilor 
de practică şi a auditorilor de justiţie; 

� perioada corespunzătoare modulelor a fost plasată la începutul celui de-al doilea an 
de formare pentru a asigura continuitatea stagiului de practică la instanţe/parchete. 

Tematica: 

� au fost concepute tematici comune etapelor de stagiu; 
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� a fost actualizată şi restructurată tematica aferentă programului de stagiu. 

Desfăşurarea etapelor: 

� asigurarea contactului efectiv al auditorilor de justiţie cu activitatea operativă a 
organelor de poliţie, prin deplasarea acestora la secţiile de poliţie, urmărindu-se în 
special desfăşurarea activităţilor de audiere, cercetare la faţa locului, percheziţie, 
recunoaştere din grup etc. (pentru viitorii procurori); 

� obligativitatea participării la şedinţe de judecată penale şi civile (pentru viitorii 
procurori). 

Caietul de practică: 

� revizuirea tipurilor şi a numărului de acte procedurale anexabile caietului de practică; 

� inserarea aprecierilor proprii ale auditorilor de justiţie la rubrica dedicată 
observaţiilor. 

 Evaluarea: 

� evaluarea privitoare la stagiul din cadrul compartimentelor auxiliare a fost integrată în 
evaluarea continuă aferentă etapelor; 

� activitatea desfășurată în cadrul stagiului încrucişat este analizată în cadrul evaluării 
continue. 

 

 Modulele: 

� a fost accentuată formarea în ceea ce priveşte prevederile Codului de procedură civilă 
şi cele ale Noului Cod Penal şi Noului Cod de procedură penală prin creşterea 
numărului de ore de studiu alocate noilor coduri legislative; 

� formarea în domeniul psihologiei judiciare parcurse în anul I a fost completată în 
cadrul modulelor din anul al II-lea cu un număr de 3 conferinţe; 

� a fost menţinut numărul de ore în materia punerii în executare a hotărârilor (în 
materie civilă şi penală). 

Structura modulelor a fost următoarea: 

Pentru viitorii judecători: 

Disciplina Nr.de ore 

Medicină legală – aspecte relevante pentru profesia de 
judecător 

14 ore 

Psihologie judiciară – aspecte relevante pentru 
profesia de judecător 
3 conferinţe 

6 ore  

Codul de procedură civilă din 2009 
 

15 ore 

Noul  Cod penal şi Noul cod de procedură penală 20 ore (NCP) 
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 20 ore (NCPP) 
 

Combaterea discriminării  din perspectiva sistemului 
judiciar românesc – conferinţă  

4 ore 

Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în 
materie civilă şi penală 

În materie civilă – 15 ore 
În materie penală – 10 ore 

Cooperare judiciară în materie civilă  2 ore 
 

 

Pentru viitorii procurori: 

Disciplina Nr.de ore 

Medicină legală – aspecte relevante pentru profesia de 
procuror 

14 ore 

Psihologie judiciară – aspecte relevante pentru 
profesia de procuror 
3 conferinţe 

6 ore  

Codul de procedură civilă 2009 
 

15 ore 

Noul  Cod penal şi Noul cod de procedură penală 
 

20 ore (NCP) 
20 ore (NCPP) 
 

Combaterea discriminării  din perspectiva sistemului 
judiciar românesc - conferinţă 

4 ore 

Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în 
materie penală 

10 ore 

Criminalistică   
 

3 ateliere practice a câte 4 ore  
 

 

Şi în 2014, similar activităţii desfăşurate în anul precedent, a avut loc, în cursul lunii februarie, 
programul de monitorizare a stagiului practic al auditorilor de justiţie din anul al II-lea. Obiectivele 
programului privesc observarea modului în care este organizat şi se desfăşoară stagiul auditorilor de 
justiţie, cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a acestui stagiu.  

Rezultatul evaluării Programului de formare iniţială pentru anul 2013 – 2014 de către 
auditorii de justiţie, precum şi feedback-ul primit din partea formatorilor şi coordonatorilor 
de practică a fost unul pozitiv, sens în care la elaborarea Programului de formare iniţială 
pentru anul 2014 – 2015 au fost menţinute principiile, structura, conţinutul, configurarea 
modulelor precum şi metodele de evaluare aferente anului anterior. 

Programul de formare iniţială pentru anul 2014-2015 a fost centrat pe următoarele 
patru axe: accentuarea caracterului practic al formării, consolidarea caracterului unitar al 
formării inițiale, asigurarea unei formări complexe și complete şi asigurarea caracterului 
european al formării. 

Calendarul programului de formare iniţială pentru anul I a fost adaptat în sensul 
următor: 

� stagiul practic având o durată de trei săptămâni, din care 2 săptămâni la instanță și 1 
săptămână la parchet, a fost plasat la începutul anului de studiu pentru a putea fi 
valorificată, în cadrul tuturor seminariilor, perspectiva şi experienţa practică 
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dobândită de către auditorii de justiţie în timpul acestuia. Stagiul are ca obiectiv 
cunoașterea activității specifice judecătorilor și procurorilor, a organizării 
administrative a instanțelor și parchetelor și a compartimentelor auxiliare din cadrul 
acestora; 

� anul de formare a debutat cu o săptămână în care au fost desfășurate activități 
comune administrativ-organizatorice, care să îi familiarizeze pe auditorii de justiție cu 
activitatea în cadrul INM.  Pe parcursul acestei săptămâni au fost programate întâlniri 
cu formatorii cu normă întreagă ai Institutului, cu reprezentanții diferitelor 
departamente din cadrul acestuia, precum și cu membri ai Consiliului Științific al INM; 

� în privința duratei modulelor, anul I de formare a urmat tiparul anului precedent, însă, 
pentru echilibrarea numărului de ore din cadrul modulelor, s-a procedat la includerea 
în Modulul II a disciplinei comunicare şi în Modulul III a disciplinelor psihologie 
judiciară şi informatică; 

� a fost suplimentat numărul de ore la anumite discipline, după cum urmează: 

� justificat de nevoia deprinderii de către viitorii procurori a tehnicilor de 
investigare a unor tipuri de infracțiuni, la disciplina Drept penal, au fost 
introduse 3 sesiuni de formare suplimentare cu acest obiect. În ce privește 
tipurile de infracțiuni incluse în tematica acestor sesiuni, s-a avut în vedere, pe 
de o parte frecvența cazuisticii în materie – în cazul infracțiunilor rutiere, iar pe 
de altă parte specificitatea metodelor de cercetare al altor infracțiuni - în cazul 
infracțiunilor în materia proprietății intelectuale și al celor economico-
financiare. 
 

� la drept constituțional a fost suplimentat numărul de seminarii cu două față de 
anul anterior; 

� au fost evidențiate distinct în program procesele simulate la dreptul familiei și 
orele dedicate activității observatorii la disciplina comunicare. 

Numărul de ore de formare alocate fiecărei discipline și distribuția acestora pe tipuri 
de sesiuni de formare (seminarii/conferințe) sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

Disciplina 
 

Conferinţe Seminarii 

Drept penal 12 x 3 ore fizice 
 
1 conferință  cu  tema Fenomenologie 
penitenciară, susținută de specialiști ai ANP 
 
1 conferință cu tema Prelevarea și 
interpretarea probelor digitale, susținută de 
un procuror specializat al DIICOT 
 

23 x 4.40 ore fizice  
+ 3 seminarii pentru tehnici de 
investigare a unor infracțiuni (ex. 
infracțiuni rutiere, infracțiunilor 
economice, infracțiunilor de 
proprietate intelectuală) 
+ 2 procese simulate  
 

Drept civil 12 x 3 ore fizice 
 

23 x 4.40 ore fizice 
+ 2 procese simulate  

Drept comercial 6 x 2 ore fizice 

 
1 conferință privind abordarea unor aspecte 
practice din domeniul economiei în mediul juridic, 

13 x 2.20 ore fizice 
+ 1 proces simulat 
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susținută de un specialist al Consiliului Concurenței 

Dreptul familiei 2 x 2 ore fizice 
 

46 ore fizice 
+ 1 proces simulat 

Drept administrativ - 30 ore fizice  
 

Drept constituţional 1 x 2 ore fizice 
 

12 ore fizice 
 

Drept UE 12 ore fizice 
 

38 ore fizice 

CEDO 16 ore fizice 
 

38 ore fizice 
 

Limbi străine - 22 x 1.30 ore fizice 
 

Comunicare 
 

- 15 ore fizice  
+ activitate observatorie 

Dezvoltare personală  4 x 3 ore fizice 
 

Etică şi organizare  10 x 2 ore fizice 
 

Psihologie judiciară 4 x 2 ore fizice 
 

- 

Criminalistică - 8 ore fizice 
+ 
6 ore fizice activităţi practice 
(mini-secvenţe demonstrative – 
constatări flagrant, percheziţii, 
cercetare la faţa locului, etc.) 

Informatică aplicată - 
ECRIS 

- 5 x 1.30 ore fizice 
 

 
Ca element de noutate, la începutul anului I de formare, sub coordonarea 

formatorului cu normă întreagă al INM în domeniul eticii și deontologiei profesionale, 
auditorii de justiție au fost implicați în elaborarea unui set propriu de reguli de conduită. 
Această abordare a fost luată în considerare având în vedere faptul că asumarea unei 
conduite responsabile se face cu eficiență sporită dacă fiecare auditor de justiție devine 
coparticipant în procesul de elaborare a unui set de reguli care să-i fie sieși aplicabil pe 
parcursul programului de formare. 

Această măsură a fost și o consecință a semnalelor primite de instituția noastră (din 
partea CSM, Inspecției Judiciare, instanțelor și parchetelor, UNBR), referitoare la unele 
atitudini/comportamente ale absolvenților INM care necesită îmbunătățiri în special în cadrul 
comunicării cu avocații, părțile, colegii etc. 

Formarea de atitudini si comportamente este o componenta urmărită in cadrul 
disciplinei Etică și deontologie profesională, fiind  astfel pusă în practică de către formatorul 
cu normă întreagă care a fost cel care a facilitat întregul proces de analiză a 
comportamentelor dezirabile de pe parcursul ambilor ani de formare, formulate de către 
auditorii de justiție înșiși. Centralizarea opiniilor acestora a fost realizată de către formator, 
iar rezultatul a fost expus în fiecare sală de seminar. Acest demers a avut în vedere faptul că 
auditorii de justiție au nevoie să fie capabili să își analizeze conduita, să se observe în relația 
cu formatorii, cu colegii și cu alte persoane cu care intră în contact, astfel încât să își poată 
autoregla comportamentul. 
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În consecință, s-a creat oportunitatea de a face vizibile comportamentele auto-
asumate. Această modelare are impact și asupra conduitei ulterioare a auditorilor de justiție 
în instanțe și parchete și chiar în viața personală.  

În scopul realizării obiectivelor referitoare la formarea unor atitudini și 
comportamente corecte în domeniul eticii și deontologiei, pentru situațiile în care apar 
abateri de la regulile de conduită formatorul cu normă întreagă are rolul de a consilia 
auditorii de justiție și de a facilita corectarea comportamentului observat. Această măsură a 
fost aplicată auditorilor de justiție din ambii ani de formare. 

 
În ceea ce priveşte Programul de formare iniţială pentru anul al II-lea, acesta prezintă 

următoarele modificări față de progamul aplicabil în anul anterior: 

Structura programului:  

� anul de formare a debutat cu o perioadă de 5 săptămâni de practică în cadrul 
judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea, urmată de etapa modulelor, cu o 
durată de 4 saptămâni, în cadrul căreia a fost valorificată și experiența stagiului 
anterior. 

Tematica: 

� a fost actualizată tematica aferentă programului de stagiu. 

Caietul de practică:  

� a fost inclus un număr de acte de procedură suplimentar faţă de anul precedent (de 
ex. pentru judecători – încheierile specifice procedurii de regularizare; pentru 
procurori – acordul de recunoaştere a vinovăţiei). 

Modulele:  

� formarea în domeniul codurilor legislative a fost axată pe aspectele controversate 
întâlnite în practică; 

� a fost inclusă o sesiune de formare (4 ore) în domeniul eticii şi organizării judiciare; 

� justificat de nevoia deprinderii de către viitorii procurori a tehnicilor de investigare a 
unor tipuri de infracțiuni, la disciplina Drept penal, au fost incluse 10 ore de formare 
suplimentare cu acest obiect. În ce privește tipurile de infracțiuni incluse în tematica 
acestor sesiuni, s-a avut în vedere, pe de o parte frecvența cazuisticii în materie – în 
cazul infracțiunilor rutiere, iar pe de altă parte specificitatea metodelor de cercetare al 
altor infracțiuni - în cazul infracțiunilor în materia proprietății intelectuale și al celor 
economico-financiare; 
 

� a fost majorat numărul de ore pentru modulul Punerea în executare a horărârilor 
judecătoreşti în materie civilă de la 15 la 23 de ore, în cadrul acestei discipline fiind 
abordate si elemente privind Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; 

� a fost regândit modulul de Psihologie judiciară, desfăşurarea acestuia fiind concepută 
sub forma unor ateliere practice şi a analizei de caz; 
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� au fost organizate pentru auditorii de justiție din anul al II-lea 2 conferinţe 
extracurriculare, una privind Prelevarea şi interpretarea probelor digitale şi cea de-a 
doua privind Fenomenologia penitenciară, activităţi susţinute de specialişti în 
domeniile respective. 
 
Structura modulelor a fost următoarea: 
 
Pentru viitorii judecători: 
 

Disciplina Nr. ore 

Medicină legală – aspecte relevante pentru profesia de judecator 
 

14 ore 

Psihologie judiciară 
Atelier practic, analiză de caz 

4 ore 

Etică şi organizare judiciară 
 

4 ore conferinţă 

Codul civil și Codul de procedură civilă. Aspecte controversate 12 ore 
conferinţă 

Codul penal şi Codul de procedură penală. 
Aspecte controversate 

20 ore  
conferinţă 

Combaterea discriminării  din perspectiva  
sistemului judiciar românesc – conferinţă 
 

4 ore 

Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi penală 
 

În materie  
civilă – 23 ore 
În materie penală – 10 ore 

Cooperare judiciară în materie civilă 
 

3 ore 
 

 

 

Pentru viitorii procurori: 

 

Disciplina Nr. ore 

Medicină legală – aspecte relevante pentru profesia de procuror 14 ore 

Psihologie judiciară 
Atelier practic, analiză de caz 

4 ore 

Etică şi organizare judiciară 
 

4 ore conferinţă 

Codul civil și Codul de procedură civilă Aspecte controversate 12 ore 
conferinţă 

Codul penal şi Codul de procedură penală 
Aspecte controversate 

20 ore 
conferinţă 

Combaterea discriminării  din perspectiva 
sistemului judiciar românesc – conferinţă 
 

4 ore 

Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie  penală 
 

10 ore 

Criminalistică 3 ateliere a câte 4 ore 
 

Drept penal. Tehnici de investigare a infracţiunilor rutiere, a 
infracţiunilor economice şi de proprietate intelectuală 

10 ore 
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Pentru auditorii de justiție ai promoției 2014-2016, stagiul în cadrul formelor de 
exercitare a profesiei de avocat va fi inclus în programul de stagiu aferent anului II al acestei 
generații, această necesitate rezultând din configurația anului I de formare.  

 

4.2. Activităţi extracurriculare în plan intern 
 

4.2.1. Concursuri şi competiţii 
 

La data de 18 mai 2014, la sediul INM  avut loc cea de a zecea ediţie a Concursului de 
referate pe teme de jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, adresat auditorilor 
de justiţie. Cei doi auditori de justiţie câştigători vor avea posibilitatea de a efectua un stagiu 
la Curtea Drepturilor Omului de la Strasbourg după absolvirea cursurilor INM.  

La data de 03 iunie 2014 s-a derulat concursul de eseuri Jus Europaeum pe teme de 
aplicare a dreptului Uniunii Europene adresat auditorilor de justiție de anul I. 

 

4.2.2. Stagii, vizite de studiu și alte activități 

Pentru auditorii de justiție din anul I au fost organizate, în cursul anului 2014, 
următoarele activități extracurriculare: 

� toți auditorii de justiție au efectuat vizite la Penitenciarul Rahova; 

� 50 de auditori de justiție au efectuat vizite la Curtea Constituțională a României, unde 
au asistat la ședințe de judecată; 

� 100 de auditori de justiție au participat la procesul simulat în domeniul dreptului 
familiei, desfășurat la data de 06 iunie 2014 la Tribunalul București. 

Pentru aceeași promoție au fost organizate și alte stagii și vizite de studiu 
instituționale pe parcursul anului I, desfășurate la finalul anului 2013, astfel: 

� 20 auditori de justiție au efectuat un stagiu în cadrul Institutului Naţional de 
Criminalistică din cadrul IGPR; 

� 32 de auditori de justiție au participat la vizite în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție; 

� 140 de auditori de justiție au participat la vizite în cadrul Direcției Naționale 
Anticorupție și 20 în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 

Pentru auditorii de justiție din anul al II-lea au fost organizate, în cursul anului 2014, 
stagii și vizite în cadrul unor instituții, după cum urmează:  

� 10 auditori de justiție au efectuat un stagiu la Înalta Curte de Casație și Justiție;  

� 19 auditori de justiție au efectuat un stagiu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție; 
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� 15 auditori de justiție au efectuat un stagiu în cadrul Institutului Naţional de 
Criminalistică din cadrul IGPR. 

Pentru aceeași promoție au fost organizate și alte stagii și vizite de studiu 
instituționale pe parcursul anului II, desfășurate la finalul anului 2013, astfel: 

� 15 auditori de justiție au participat la activități organizate la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;  

� 15 auditori de justiție au efectuat stagii în cadrul serviciilor de probațiune în 
București, Brașov, Pitești, Ploiești. 

Totodată, în prima parte a anului 2014 a continuat un program practic desfășurat în 
cadrul Direcției Naționale Anticorupție, care a debutat în luna noiembrie 2013, la care au 
participat 30 de auditori de justiție.  

 

4.2.3. Colaborarea cu Școala Națională de Grefieri 

În scopul conştientizării rolului profesional al judecătorului şi al grefierului precum şi a 
relaţiei lor profesionale, INM a continuat și în 2014 programul de colaborare profesională 
realizat împreună cu SNG în anii anteriori. În cadrul acestui program, două grupuri de 
participanţi din cadrul ambelor şcoli – auditori de justiție și cursanți – au pregătit şi 
desfăşurat, în perioada 13 decembrie 2013 – 19 martie 2014, un proces simulat având ca 
obiect o acţiune întemeiată pe dispoziţiile noului cod civil în domeniul dreptului familiei, care 
a fost instrumentată potrivit noului cod de procedură civilă.  

Procesul simulat a parcurs toate etapele specifice derulării unui litigiu civil, în timp 
real, cu respectarea unităților de timp prevăzute în codul de procedură civilă, precum și a 
tuturor activităților (timbrare, comunicare, mențiuni specifice dosar, înregistrare cauză și alte 
mențiuni în ECRIS etc.) de la înregistrarea acţiunii până la pronunțarea în ședință publică și 
motivarea hotărârii. Auditorii de justiție și cursanții implicați în exercițiu au fost împărțiți în 
echipe, iar fiecare echipă a funcționat autonom, relaționând conform rolului procesual, 
aspect deosebit de relevant pentru autenticitatea situațiilor ivite.  

La final, a fost realizată o sesiune specială de feedback în cadrul căreia au fost 
proiectate secvenţe ale procesului, urmate de analiza şi evaluarea modalităţii în care 
participanţii au procedat pe durata procesului, discuţiile fiind canalizate pe ceea ce s-a 
realizat în mod adecvat şi pe îmbunătăţirile care mai pot fi operate.  

În cadrul aceluiași program de colaborare, pentru fiecare grupă de auditori de justiție 
a fost organizat, în perioada ianuarie-februarie, câte un exercițiu practic în cadrul căruia s-a 
procedat la simularea unei audieri de persoană vătămată sau suspect. Auditorii de justiție din 
fiecare grupă au ales un voluntar care a îndeplinit rolul procurorului, iar un cursant SNG a 
consemnat declarațiile.  

Toate exercițiile s-au desfășurat în fața grupei și au fost filmate în condițiile noului cod 
de procedură penală, urmând a fi folosite și ca material didactic. Aceste exerciții au relevat 
dificultățile ridicate de audierea unor diferite tipologii de persoane cu atitudini specifice în 
funcție de calitatea procesuală în care se aflau. Pentru reproducerea în condiții cât mai 
apropiate de realitate a activităților de audiere, persoanele audiate nu au fost auditori de 
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justiție, ci cursanți în cadrul unor module de artă teatrală. Exercițiile au valorificat, prin 
complexitatea tipologiilor și a situațiilor create, mai multe paliere ale formării – drept penal, 
tactica audierii, comunicare, dezvoltare personală, etică și deontologie profesională, la 
desfășurarea acestora participând mai mulți formatori din domeniile specifice împreună cu 
care, la final, s-a realizat sesiunea de feedback. 

Pentru evaluarea și îmbunătățirea procesului de formare, toate exercițiile simulate au 
fost concepute și s-au desfășurat cu sprijinul și în prezența specialistului INM în științele 
educației. 

Pentru auditorii de justiţie din anul I de formare, promoţia 2014-2016, INM şi SNG au 
organizat în data de 19 noiembrie 2014 o activitate practică în care au fost implicaţi 10 
auditori de justiţie şi 10 cursanţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri. Obiectivul specific al activității 
practice a fost exersarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare în context profesional. 

 

 

4.2.4. Conferinţe şi evenimente în cadrul „Întâlnirilor de bun augur” 

 

În perioada mai - iulie 2014 a continuat seria de activități extracurriculare intitulată 
„Întâlniri de bun augur”, dedicate auditorilor de justiție de anul I, cu următoarele 
evenimente:  

� 10 martie 2014 - Proiecția filmului „Judgement in Hungary”, prezentat în cadrul 
Festivalului One World Romania, urmată de o dezbatere pe tema combaterii 
discriminării, în prezența Președintelui Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării, domnul Csaba Ferenc Asztalos. Dezbaterea a fost moderată de formatorii 
cu normă întreagă ai INM, doamna Roxana Rizoiu și domnul Emilian Meiu; 

� 26 mai 2014 – Conferința „Ethical dilemmas and decision making” - susținută de 
domnul John McLoone, specialist în resurse umane din Statele Unite ale Americii, 
prezent la Institutului Național al Magistraturii (INM) cu sprijinul doamnei Marisa 
MacIsaac, Political Officer în cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti; 

� 27 mai 2014 – „Dialog cu Procurorul General al României” - susținută de domnul 
Procuror General Tiberiu Mihail Nițu; 

� 28 mai 2014 - Conferința intitulată „Atitudine proactivă și reactivă în comunicare” - 
susținută de domnul judecător Emilian Constantin Meiu – formator cu normă întreagă 
în cadrul INM; 

� 12 iunie 2014 – Întâlnire cu procurori din SUA și membri ai Ambasadei SUA găzduită de 
doamna Marisa MacIsaac – Political Officer la Ambasada SUA de la București, la care au 
fost invitați și auditori de justiție; 

� 16 iunie 2014 – Întâlnire a auditorilor de justiţie cu trei judecători din Statele Unite ale 
Americii și anume: doamna Hollis Hill, judecător la Superior Court of Washington State, 
domnul Richard Stearns, judecător la Federal District Court of Massachusetts şi domnul 
Lawrence Brown, judecător la State Court of California – întâlnire facilitată de doamna 
Marisa MacIsaac, Political Officer în cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti; 
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� 19 iunie 2014 – „Dialog cu Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie” - susținută de 
doamna judecător dr. Doina Livia Stanciu; 

� 19 iunie 2014 – Conferința „Expertiza psihologică în cauzele privind dreptul familiei” -  
susținută de domnul psiholog dr. Iulian Laurențiu Ștefan, președintele Institutului de 
Psihologie Judiciară; 

� 1 iulie 2014 –  Conferința ”Alienarea parentală” - susținută de doamna psiholog dr. 
Simona Vlădica. 

 

4.3. Examenul de absolvire  
 

Prin Hotărârea nr. 196/06.03.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
aprobat tematica şi bibliografia, modalitatea de examinare şi calendarul examenului de 
absolvire a INM, sesiunea mai – iunie 2014. Datele examenului de absolvire au fost 
următoarele: 12 mai – proba scrisă la drept civil şi drept procesual civil; 14 mai – proba scrisă 
la drept penal şi drept procesual penal; 16 mai – proba scrisă la organizare judiciară. La data 
de 27 iunie 2014, cei 200 de auditori de justiţie ai promoţiei „Yolanda Eminescu” (100 de 
judecători şi 100 de procurori) au fost repartizaţi pe posturile indisponibilizate în acest scop 
de către Consiliul Superior al Magistraturii. Prin Hotărârea nr. 881/03.07.2014 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, cei 200 de absolvenţi ai Institutului Naţional al 
Magistraturii au fost numiţi în funcţiile de judecător stagiar, respectiv procuror stagiar, 
începând cu data de 15 iulie 2014. 

 

* 
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5. Departamentul de formare continuă 

 
Activitățile de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor sunt 

organizate și coordonate de INM, prin Departamentul de formare continuă. 
La nivelul Departamentului de formare continuă se elaborează anual programul de 

formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, se realizează selecția 
participanților la seminariile programate și se organizează efectiv activitățile de formare 
profesională continuă. 

INM coordonează și activitatea de formare profesională continuă descentralizată a 
judecătorilor şi procurorilor, realizată de curţile de apel şi de parchetele de pe lângă acestea, 
prin avizarea tematicii de pregătire, furnizarea materialelor documentare şi a formatorilor.  
 
 

Obiectivele Programului de formare continuă pentru anul 2014 au vizat: 
 

• Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor legislative majore aduse de intrarea 
în vigoare a noilor coduri civil, penal, de procedură civilă şi de procedură penală şi a altor 
modificări legislative importante. 

• Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraţilor: INM a 
acordat unificării practicii judiciare un loc privilegiat în cadrul obiectivelor programelor de 
formare continuă pentru anul 2014. Au fost avute în vedere domenii ca: drept civil şi 
procesual civil, drept penal şi procesual penal, insolvenţă, dreptul societăţilor comerciale, 
drept administrativ şi financiar fiscal, dreptul muncii, dreptul asigurărilor sociale, justiţia 
pentru minori, dreptul mediului, dreptul concurenţei, piața de capital.  

Ca element de noutate, INM a organizat în cursul acestui an 4 întâlniri de lucru ale 
președinților secțiilor specializate din cadrul curților de apel (civilă, penală, contencios 
administrativ şi fiscal), la care au fost invitați să participe și reprezentanți ai CSM, președinții  

 
secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție. Scopul acestor întâlniri l-a constituit identificarea și 
dezbaterea aspectelor soluționate diferit în cadrul instanțelor în materie civilă, a litigiilor cu 
profesioniști și insolvență, penală, respectiv în materia contenciosului administrativ și fiscal.  

De asemenea, un loc important l-au ocupat programele de formare organizate în 
materia infracțiunilor economico-financiare și în materia luptei anticorupție.  

• Pregătirea magistraţilor în domeniul dreptului european: drept UE, CEDO, 
cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi penală. Întărirea cooperării europene şi 
regionale; 

• Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiţiile 
art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; 

• Formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări; 
• Dezvoltarea abilitaţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea 

unei punţi de comunicare eficiente între magistraţi şi societate. Implicarea judecătorilor şi 
procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiţie. 

În anul 2014 INM a organizat un număr de 289 seminarii, la care a înregistrat un 
număr de 7.274 de participări din partea judecătorilor, procurorilor, personalului de 
specialitate juridică asimilat magistraţilor şi magistraţilor asistenţi, reprezentând o creștere de 
19% raportat la nivelul anului 2013.  
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Un număr de 4.822 de magistraţi au participat la seminarii (diferenţa între numărul 
de participanţi şi numărul de participări efective se datorează faptului că unii magistraţi au 
participat la două sau mai multe acţiuni de formare în cursul anului 2014).  

 
 
 

105 184
191 231

255
289

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Număr seminarii

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 
În ceea ce priveşte numărul participărilor la acţiunile de formare continuă, evoluţia în 
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Cei 4.822 de magistraţi formați în cursul anului 2014 INM reprezintă 70% din 
numărul magistraţilor din sistem4.  

 
 
Din cele 7.274 participări înregistrate, 4.413 aparțin judecătorilor, 2.754 procurorilor, 

33 magistraţilor-asistenţi din cadrul ÎCCJ, 73 personalului de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor și procurorilor din cadrul MJ, CSM şi PÎCCJ și 1 asistenților judiciari. 

 

 
 
În ceea ce priveşte numărul opţiunilor formulate de magistraţi la momentul 

transmiterii listelor de seminarii la începutul anului 2014, 6.136 din magistrații din sistem au 
formulat opţiuni de a participa la cel puțin una dintre acţiunile organizate de INM.  

 
Un număr de 5.354 (87%) din cei care au formulat opţiuni au fost selectaţi şi invitaţi 

să participe, însă, din diferite motive, unii dintre aceștia s-au aflat în imposibilitate de a se 
prezenta, astfel încât, în final 4.507 (73%) dintre magistraţii care au formulat opţiuni au 
participat efectiv la seminarii de formare continuă. 

                                                 
4 Potrivit Raportului privind starea justiției din anul 2013 în sistem funcționau 6.822 judecători şi procurori. 
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În ceea ce priveşte domeniile în care INM a asigurat formare, accentul a fost pus și în 

2014 pe formarea în materia noilor coduri: 125 seminarii şi conferinţe au fost dedicate 
acestui obiectiv, rezultatul fiind un număr de 3.092 de participanți la acțiunile de formare 
(1.801 judecători și 1.253 procurori, 4 magistrați asistenți și 34 participanți din categoria 
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor) respectiv 4.260 
participări (2.491 judecători și 1.716 procurori, 4 magistrați asistenți și 49 din categoria 
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor).  

 
Precizăm că în ultimii 4 ani (2011 - 2014) 4.983 din judecătorii si procurorii din sistem 

(73%) au participat la cel puțin o acțiune de formare în materia noilor coduri.  
 
 
 

 
Inspirat de succesul conferinţelor transmise on-line în materia Noului Cod Civil și 

Noului Cod de Procedură Civilă, INM a organizat în 2014 un număr de 8 conferinţe naționale și 
3 conferințe internaționale dedicate noilor coduri penal și de procedură penală. Alte 3 
conferințe internaționale au fost realizate de MJ cu sprijinul INM și al Ambasadei Olandei la 
București.  

Cele 11 conferinţe realizate de INM au fost transmise on-line, prin sistem e-
streaming, putând fi urmărite în direct de către toţi magistraţii interesaţi. Pentru magistraţii 
care, din diferite motive, nu au avut posibilitatea de a le vizualiza în direct, conferinţele au 
fost înregistrate video şi au fost postate pe pagina de internet a INM dedicată conferinţelor. 
Prelegerile au fost transcrise de experţii INM, fiind postate şi ele pe pagina de internet a INM 
sub forma unor broşuri.  
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Avantajul major al acestor conferinţe l-a constituit accesul tuturor magistraţilor la 
dezbateri susţinute de reputați specialişti în domeniu, cu discuţii al căror nivel a fost garantat 
atât prin calitatea şi ţinuta profesională a formatorilor, cât şi prin specializarea participanţilor. 

În ceea ce priveşte numărul de accesări prin sistemul e-streaming, acesta a fost de 
6.428 - 8.415 de conexiuni pentru fiecare zi de conferinţă, cu un nivel maxim de 1.855 
utilizatori simultani. Înregistrările video plasate pe site au avut şi ele până în prezent un 
număr de 28.542 de utilizatori unici la secțiunea dedicată Noului Cod de Procedură Civilă, 
57.443 utilizatori unici pentru secțiunea dedicată Noului Cod Civil, respectiv un număr de 
17.536 de utilizatori unici la secțiunea dedicată Noului Cod de Procedură Penală, 7.385 
utilizatori unici pentru secțiunea dedicată Noului Cod Penal.   

Dezbaterile care au avut loc în cadrul acestor conferințe au fost sintetizate în cadrul 
unor broşuri, care au fost plasate în secțiunea site-ului INM dedicat noilor coduri. Broșura 
dedicată Noului Cod Civil a fost descărcată de 8.036 de ori, iar cea dedicată Noului Cod de 
Procedură Civilă a fost descărcată de 10.376 de ori.  

Broșurile care sintetizează prelegerile și dezbaterile din cadrul conferințelor dedicate 
Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală sunt aproape finalizate, urmând a fi 
postate pe site. 

Menționăm că în cursul anului 2014 au fost finalizate 17 module e-learning dedicate 
noilor coduri. Alte 7 module sunt în curs de finalizare. 

De asemenea, în cursul anului 2014 au fost lansate un ghid conținând modele de 
acte procedurale în materie penală specifice urmăririi penale și judecății și un ghid 
conținând modele de acte procedurale în materie civilă.  

Alte două ghiduri oferă, într-o abordare accesibilă, modele de cereri de chemare în 
judecată (unul în materie civilă și unul în materie penală) atât pentru acţiuni cu un grad redus  
de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate ridicată, din perspectiva problemelor 
faptice şi juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri, etc.). Astfel sunt conturate 
repere importante pentru justiţiabili în demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau 
interese legitime în justiţie. Prin sprijinul pe care îl pot oferi justiţiabililor pentru redactarea 
cererilor, ghidurile pot contribui la evitarea unor sancţiuni procedurale, cum ar fi anularea 
cererilor de chemare în judecată pentru că nu îndeplinesc condiţiile formale prevăzute de 
lege. Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili, soluţiile oferite de ghiduri pot contribui şi la 
celeritatea procedurilor judiciare, prin evitarea întârzierilor în soluţionarea cauzelor 
determinate de etapele suplimentare care trebuie parcurse pentru complinirea lipsurilor 
cererilor introductive. 

 

 
* 
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6. Departamentul de formare a formatorilor 

 
Departamentul de formare a formatorilor este responsabil pentru desfășurarea 

procedurilor de recrutare, evaluare și formare a personalului de instruire si, de asemenea, 
sesizează Consiliul științific cu propunerile privind încetarea sau suspendarea calității de 
formator sau coordonator de practică.   

 
 Personalul de instruire al INM- formatori cu normă întreagă, formatori colaboratori și 

coordonatori de practică - asigură desfășurarea programelor de formare profesională inițială, 
de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, precum și cel de formare a 
formatorilor. 

 
Pe parcursul întregului an 2014, Departamentul de formare a formatorilor a derulat 

procedurile de recrutare a unui număr de 17 formatori și coordonatori de practică și a propus 
Consiliului științific numirea acestora ca personal de instruire.  

 
De asemenea, Departamentul de formare a formatorilor a înaintat Consiliului științific 

propunerile de suspendare din calitatea de formator, respectiv coordonator de practică a 
unui număr de 6 persoane (3 în condițiile art. 37 lit a și 3 în condițiile art. 37 lit. b din Statutul 
personalului de instruire) și incetarea din calitatea de formator sau coordonator de practică a 
20 membri ai personalului de instruire (17 în condițiile art. 36 alin 1 – prin demisie, 
pensionare sau deces - și 3 în condițiile art 36 alin 2 din Statut – prin revocare). 

 
6.1.  Consolidarea corpului personalului de instruire al INM 

         
 6.1.1. Recrutarea de noi formatori cu normă întreagă 

 
În cursul anului 2014 INM a continuat demersurile de ocupare a posturilor de formator 

cu normă întreagă, vacantate în perioada 2013-2014 prin încetarea detașării a doi formatori 
cu normă întreagă. 

Astfel, procedurile de selectie derulate în acest an au avut ca rezultate recrutarea a 
doi formatori cu normă întreagă, după cum urmează: 

- un post de formator cu normă întreagă în domeniul dreptului penal și al dreptului 
procesual penal, în cadrul Departamentului de formare iniţială; Plenul CSM a validat 
rezultatele procedurii prin Hotărârea nr. 199/2014; 

- un post de formator cu normă întreagă în domeniul dreptului civil și al dreptului 
procesual civil, în cadrul Departamentului de formare continuă;  Plenul CSM a validat 
rezultatele procedurii prin Hotărârea nr. 1249/2014. 

 
De asemenea, la data de 11 noiembrie 2014 au fost scoase la concurs ultimele 2 

posturi vacante de formator cu normă întreagă, în domeniile etică și deontologie judiciară 
(departamentul de formare continuă) și dezvoltare personală și abilități non-juridice 
(departamentul de formare a formatorilor). 
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6.1.2. Recrutarea de noi formatori colaboratori 

 
În cursul anului 2014, INM a recrutat un număr de 2 formatori colaboratori în cadrul 

formării iniţiale, după cum urmează: 
 

− un formator colaborator la disciplina Dreptul Uniunii Europene, cu specializarea 
Cooperare judiciară, validat prin Hotarârea CSM nr. 71 /16.01.2014; 

− un formator colaborator la disciplina Comunicare, validat prin Hotarârea CSM nr. 
200/06.03.2014. 

 

De asemenea, se află în curs de derulare o serie de proceduri de selecţie pentru 7 
formatori colaboratori, la disciplinele: 

− Drept administrativ. Regimul contravenţiilor 

− Comunicare;  

− Engleză juridică; 

− Drept constituțional; 

− Drept comercial. 
 
6.1.3. Recrutarea de noi coordonatori de practică 

 
În cursul anului 2014, INM a  recrutat un număr de 13 coordonatori de practică pentru 

desfășurarea stagiului practic pentru auditorii anului II, după cum urmează: 

− un coordonator de practică în cadrul la Judecătoriei Cluj Napoca, validat prin 
Hotărârea CSM nr. 70/16.01.2014; 

−  7 coordonatori de practică în cadrul judecătoriilor (Sectorul 2, București, Galați, 
Alba Iulia, Suceava, Brașov, Timișoara, Târgu Mureș) și 4 coordonatori de practică 
în cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii (Iași, Timișoara, Craiova, Brașov), 
validați prin Hotărârea CSM nr. 527/06.05.2014; 

−  un coordonator de practică în cadrul Judecătoriei Iași, validat prin Hotărârea 
CSM nr. 23/23.09.2014. 

 
De asemenea, la data de 10 septembrie 2014, au fost declanşate procedurile de 

recrutare pentru recrutarea a încă 32 de coordonatori de practică în cadrul instanţelor și 
parchetelor, procedurile fiind în prezent în faza finalizării etapelor preliminare constând în 
verificarea admisibilităţii dosarelor de înscriere şi susţinerea interviurilor eliminatorii. 
Suplimentar, la data de 8 octombrie 2014 a fost declanșată procedura de selecție a unui 
coordonator de practică pentru stagiul de practică al auditorilor de justiție de anul al II-lea, în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, în urma încetării, prin demisie, a calității de 
coordonator de practică a coordonatorului de practică din acest centru de stagiu. 
 
6.2. Seminarii de formare a formatorilor 

 
În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 - Proiectul predefinit Nr. 2 -  

“Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and 
institutional challenges / Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face 
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faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, în perioada de raportare au fost organizate 
următoarele activități de formare a formatorilor:   

 

Management judiciar 
2-6 iunie 2014 14 judecători și 1 procuror 

23-27 iunie 2014 11 judecători și 1 procuror 

Etică şi deontologie 
judiciară 

28-29 mai 2014, București 6 judecători și 6 procurori 

4-5 septembrie 2014, București 
6 judecători, 4 procurori, 3 

inspectori Inspecția Judiciară 

 

6.3. Evaluarea personalului de instruire 
Potrivit art. 32 alin 2 din Statutul personalului de instruire al INM, aprobat prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 531/2012, evaluarea personalului de instruire se realizează, de 
regulă anual, în baza metodologiei aprobate de Consiliul științific, adaptat fiecărui tip de 
formare și privește personalul de instruire care a participat efectiv, în anul respectiv, la 
activitățile de formare specifice. 

Începând cu anul 2013, activitatea personalului de instruire este evaluată, potrivit art. 
33 al Statutului și art. 2 al Metodologiei de evaluare a personalului de instruire al Institutului 
Naţional al Magistraturii, aprobată prin Hotărârea nr. 3/5.02.2013, prin prisma a patru surse 
de evaluare diferite, în funcție de specificul activității de formare.  

Astfel, evaluarea personalului de instruire al INM implicat în activitatea de formare 
inițială aferentă promoției anului I 2013 – 2014 s-a realizat în anul 2014 de către comisiile de 
evaluare aprobate prin hotărârea Consiliului Științific nr.17/5.09.2014, potrivit metodologiei. 

În procesul de evaluare s-au avut în vedere patru surse de evaluare diferite, după cum 
urmează: 

- fișa de autoevaluare completată de formator; 
- fișa de evaluare a formatorului completată de auditorii de justiție, cu condiția ca 

numărul respondenților să reprezinte 2/3 din numărul auditorilor de justiție 
formați; 

- fișa de evaluare completată de titularii de disciplină; 
- raportul de evaluare realizat de specialistul INM în științele educației în ceea ce 

privește abilităților didactice, acolo unde a fost cazul. 
Criteriile în funcție de care s-a realizat evaluarea au vizat eficiența metodelor de 

formare, relația de comunicare cu auditorii de justiție, eficiența îndrumărilor pentru procesul 
de învățare,  precum și integrarea formatorului în cadrul instituțional. 

Evaluarea s-a realizat pe baza chestionarelor completate de către auditorii de justiție – 
în două etape, atât înaintea evaluării finale a acestora cât și ulterior –, a evaluării titularului de 
disciplină, a autoevaluării formatorului, precum și a datelor rezultate în cadrul 
departamentului de formare inițială referitor la respectarea sarcinilor administrative. În 
majoritatea situațiilor, procentajul respondenților la chestionarele distribuite a fost cel 
prevăzut în metodologie, de minim 2/3 din numărul auditorilor de justiție. Consecința 
imediată a acestui fapt a constituit-o relevanța rezultatelor obținute în urma evaluării, 
eșantionul respondent fiind unul semnificativ.  

 
În urma evaluării, un procent de 68,75% dintre formatorii implicați în activitatea de 

formare inițială aferentă promoției anului I 2013 – 2014 au obținut calificativul “foarte bine”, 
în timp ce restul de 31,25% au obținut calificativul “bine”. 
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Rezultatele procesului de evaluare au fost aduse la cunoștința formatorilor evaluați iar 
rezultatele evaluării au fost atașate în mapa profesională a acestora. Ulterior, situația 
centralizată a evaluării a fost validată prin hotărâre a Consiliului științific. 

Ca urmare a procesului de evaluare realizat la finalul anului de formare 2013-2014, a 
fost propusă spre aprobare echipa de formatori pentru anul de formare 2014-2015.  
  

De asemenea, după încheierea anului calendaristic de formare 2013 din cadrul 
componentei de formare continue, la începutul anului 2014 s-a desfășurat procesul de 
evaluare a personalului de instruire implicat în activitatea de formare continuă în anul 
precedent. 

Evaluarea a fost făcută de către comisiile de selecție numite prin Hotărârea Consiliului 
științific nr. 3/2014, având în componență un director INM, un formator de specialitate și un 
specialist în științele educației. 

În procesul de evaluare a formatorilor implicați în activitatea de formare continuă s-au 
avut în vedere trei surse de evaluare diferite, după cum urmează: 

- fișa de autoevaluare completată de formator; 
- fișa de evaluare a formatorului completată de participanții la acțiunile de formare, 

cu condiția ca numărul respondenților să reprezinte 2/3 din numărul total de participanți; 
- fișa de evaluare completată de experții INM implicați în organizarea programului 

de formare continuă, respective fișele de evaluare completate de responsabilii cu formarea 
continuă din teritoriu. 

Comisiile de evaluare au analizat și prelucrat datele și informațiile obținute din sursele 
de mai sus și au consemnat calificativele rezultate în fișa prevăzută la anexa 5b din 
Metodologia de evaluare a personalului de instruire.  

În urma acestui proces de evaluare, toți formatorii implicați în activitățile de formare 
continuă în cursul anului 2013 au primit calificativul ”foarte bine”.  

 
Rezultatele evaluării au fost aduse la cunoștința formatorilor iar situația centralizată a 

rezultatelor evaluării formatorilor implicați în activitățile de formare continuă în cursul anului 
2013 a fost validată prin hotărâre a Consiliului științific. 
 

Dat fiind faptul că, potrivit Metodologiei de evaluare a personalului de instruire, 
evaluarea personalului de instruire din cadrul formării continue se realizează după încheierea 
anului calendaristic, procesul de evaluare a formatorilor implicat în activitățile de formare 
continuă din 2014 urmează a avea loc în prima parte a anului 2015.  

 
 
 
 

* 
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7. Departamentul concursuri, examene şi politici publice 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de Regulamentul INM, Departamentul concursuri, 
examene şi politici publice organizează concursurile şi examenele date prin lege în 
competenţa INM, asigură managementul bazei de date cu membri ai comisiilor, evaluează 
modul în care se desfăşoară concursurile şi examenele, redactează rapoarte cu privire la 
acestea şi formulează propuneri de modificări legislative și regulamentare cu privire la 
procedurile de concurs sau examen. 
 

Pe parcursul unui an 2014 extrem de solicitant, departamentul a fost implicat în 
organizarea şi derularea a 9 concursuri şi examene care, prin numărul, complexitatea şi 
amploarea lor, au implicat suprapuneri ale calendarelor de desfăşurare şi au necesitat un 
efort uman şi logistic deosebit.    

 
Astfel, în punerea în aplicare a Hot. Plenului CSM nr. 1387/10.12.2013, prin care a fost 

aprobat calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor pentru anul 2014, INM a fost 
implicat în organizarea concursurilor şi examenelor ce privesc admiterea în profesie şi cariera 
magistraţilor.  

De asemenea, în cursul anului 2014 INM a organizat examenul de absolvire a INM 
pentru promoția 2012-2014 a auditorilor de justiție și un concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INM. 
 

 
7.1. Admiterea la INM  

 

În perioada 1 iulie – 7 octombrie 2014 CSM a organizat, prin INM, un concurs de 
admitere la INM, pentru ocuparea unui număr de 160 de locuri de auditori de justiţie. 
Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 721/18.06.2014, la 
concurs prezentându-se 3896 candidați. Rezultatele au fost validate de Plenul CSM prin Hot. 
nr. 1278/27.11.2014, în urma concursului fiind ocupate toate posturile scoase la concurs. 
 
 
7.2. Admiterea în magistratură în condiţiile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

În anul 2014 CSM a organizat, prin INM, în perioada 1 iulie – 16 octombrie 2014, un 
concurs pentru ocuparea unui număr de 26 de posturi judecător la judecătorii şi 10 posturi de 
procuror la parchetele de pe lângă judecătorii. Organizarea concursului a fost aprobată de 
Plenul CSM prin Hotărârea nr. 727/18.06.2014, la concurs prezentându-se 929 candidați. 
Rezultatele au fost validate de Plenul CSM prin Hot. nr. 1211/6.11.2014, în urma concursului 
fiind ocupate toate posturile scoase la concurs. 

 
Cu privire la cele două modalități de recrutare în profesie trebuie precizat faptul că, în 

contextul modificărilor legislative majore ce au continuat și în 2014 (intrarea în vigoare a 
noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală) şi al necesităţii prefigurării tematicii şi 
bibliografiei concursurilor de admitere la INM şi de admitere în magistratură, INM a menținut 
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în 2014 practica inițiată în 2012, organizând o nouă întâlnire de consultare a facultăţilor de 
drept din ţară, în scopul elaborării unor propuneri privind tematica şi bibliografia acestor 
concursuri, propuneri ce au fost supuse ulterior aprobării Plenului CSM, potrivit dispoziţiilor 
legale şi regulamentare în vigoare. 

Întâlnirea s-a dovedit extrem de utilă, ajungându-se la un consens în privinţa 
chestiunilor puse în discuţie, ţinându-se cont, pe de o parte, de interesul familiarizării 
viitorilor practicieni cu noile reglementări şi, pe de altă parte, de necesitatea de a nu îngreuna 
procesul de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea concursurilor de admitere la INM şi în 
magistratură. 
 

7.3. Promovarea în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor 
 

În anul 2014 CSM a organizat, prin INM, în perioada 1 aprilie – 18 iunie 2014, un 
concurs de promovare efectivă în funcții de execuție pentru ocuparea a 96 de posturi vacante 
la instanţele judecătoreşti (81 la tribunale și 15 la curțile de apel) şi a 91 de posturi vacante la 
parchete (78 la parchetele de pe lângă tribunale și 13 la parchetele de pe lângă curțile de apel). 
Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 434/31.03.2014, 
rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 718/18.06.2014, în urma concursului 
fiind ocupate 48 de posturi de judecător la tribunale și 15 posturi de judecător la curțile de 
apel, precum și 70 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă tribunale și 13 posturi de 
procuror la parchetele de pe lângă curțile de apel. 

 
 

7.4. Promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ 
 

În perioada 6 ianuarie – 6 iunie 2014 CSM a organizat, prin INM, un concurs pentru 
ocuparea a 8 de posturi vacante de judecător la ÎCCJ. Organizarea concursului a fost aprobată 
de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 1388/10.12.2013, rezultatele fiind validate de Plenul CSM 
prin Hotărârea nr. 665/10.06.2014, în urma concursului fiind ocupate 5 dintre posturile 
scoase la concurs. 

  
7.5. Numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor 
 

În anul 2014 CSM a organizat, prin INM, două sesiuni de concurs/examen: 
- în perioada 28 martie – 25 iunie 2014 – pentru ocuparea unui număr de 126 funcţii 

de conducere vacante la instanţe şi a 138 de funcţii de conducere vacante la parchete. 
Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 362/19.03.2014, 
rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hot. nr. 807/3.07.2014 şi 808/3.07.2014; în urma 
concursului/examenului au fost ocupate 71 de funcții de conducere vacante la instanțe și 67 
de funcții de conducere vacante la parchete; 

- în perioada 12 septembrie – 4 decembrie 2014 – pentru ocuparea unui număr de 
106 funcţii de conducere vacante la instanţe şi a 140 de funcţii de conducere vacante la 
parchete. Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 
960/10.09.2014, rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hot. nr. 1358/11.12.2014 şi 
1360/11.12.2014; în urma concursului/examenului au fost ocupate 57 de funcții de conducere 
vacante la instanțe și 52 de funcții de conducere vacante la parchete. 
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7.6. Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari 
 

Ca urmare a Hotărârii Plenului nr. 723/18.06.2014, CSM a organizat, prin INM, în 
perioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi 
procurorilor stagiari, la care au participat 100 de judecători, 98 de procurori şi 3 candidaţi 
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. Rezultatele examenului 
au fost validate de Plenul CSM prin Hot. nr. 1362/11.12.2014, examenul fiind promovat de 
către candidații participanți, cu excepția unui candidat procuror stagiar. 

  
7.7. Examenul de absolvire a INM  

 
Ca urmare a Hotărârilor Plenului CSM nr. 706/27.06.2013 și nr. 196/6.03.2014, INM a 

organizat, în perioada 12 martie – 13 iunie 2014, examenul de absolvire a INM pentru 
promoția 2012-2014, examen promovat de cei 200 de auditori de justiţie de anul al II-lea.  

   
7.8. Concurs pentru ocuparea unor posturi de personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor din cadrul INM  
 
 Ca urmare a Hot. Consiliului Științific al INM nr. 15/10.07.2014, în perioada iulie-

noiembrie 2014 INM a organizat un concurs de ocupare a 6 posturi de personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul INM, în urma desfășurării 
acestuia fiind ocupate toate posturile scoase la concurs.  

  
7.9. Inițiativa privind revizuirea legii și a regulamentelor în scopul optimizării concursurilor 

și examenelor 
  
Având în vedere decizia luată în cadrul ședinței Consiliului Științific al INM din data de 

10 decembrie 2013, la inițiativa departamentului de specialitate, de a analiza necesitatea 
modificării regulamentelor sau legilor care reglementează organizarea și desfășurarea 
concursurilor şi examenelor date prin lege în competența sa, INM a demarat în 2014 un larg 
proces de consultare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte  
de Casaţie şi Justiţie, a curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea 
identificării eventualelor disfuncţionalităţi şi formulării propunerilor de modificare la nivelul 
regulamentelor şi legii, în scopul optimizării concursurilor şi examenelor organizate de CSM, 
prin INM.  

În urma centralizării și analizării răspunsurilor primite, INM a supus analizei Consiliului 
Științific al INM propunerile instanțelor și parchetelor consultate precum și punctul vedere al 
departamentului de specialitate. Propunerile de modificare a legislației primare relevante 
rezultate în urma dezbaterilor din cadrul ședințelor Consiliului Științific au fost înaintate CSM, 
fiind supuse analizei și aprobării Comisiei 2 Eficientizarea activității Consiliului Superior al 
Magistraturii și a instituțiilor coordonate, parteneriatul cu instituțiile interne și societatea 
civilă, cu ocazia discutării propunerilor de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 
* 
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8.  Departamentul economico-administrativ 

 
Departamentul economico-administrativ din cadrul INM, prin cele două servicii pe 

care le are în structură, respectiv Serviciul contabilitate, achiziții publice și resurse umane și 
Serviciul protocol, secretariat și administrativ, a avut ca obiectiv principal în anul 2014 
respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor actelor normative, în vederea economisirii și 
folosirii cu maximă eficiență a fondurilor publice. Cele două servicii au avut în componenţa lor 
un număr de 17 posturi finanţate de funcţionari publici şi 14 posturi finanţate de personal 
contractual.  

 
Conducerea departamentului a fost asigurată de un director şi un şef serviciu 

contabilitate, achiziții publice și resurse umane. În cursul anului 2014, deşi în cadrul 
departamentului au existat fluctuații de personal, a fost asigurată continuitatea activității, 
asigurându-se buna funcţionare atât în cadrul sediului din bulevardul Regina Elisabeta, sector 
5, Bucureşti, cât și în cadrul Centrului de perfecţionare al magistraţilor de la Giroc și în cadrul 
căminului pentru cazarea auditorilor de justiție din strada Dimitrie Pompei, sector 2, 
Bucureşti. 

 
Prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, Institutului Național al 

Magistraturii i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul 2014, în sumă totală de 
25.218.000 lei la sursa ”Buget de stat” și 51.000 lei la sursa ”Fonduri externe 
nerambursabile”, defalcate în structură, după cum urmează: 

 
 
 

Nr.crt. Sursă finanțare Denumire indicatori Buget aprobat - lei 

I Buget de stat - total  25.218.000 

 din care: Cheltuieli de personal 11.555.000 

  Bunuri și servicii 3.197.000 

  Acțiuni de sănătate 81.000 

  Contribuții și cotizații la organisme 
internaționale 

 
62.000 

  Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

 
33.000 

  Cheltuieli cu bursele 10.235.000 

  Active nefinanciare 55.000 

II Fonduri externe 
nerambursabile 

  
51.000 

 Total general  25.269.000 

 
 
Ca urmare a includerii în buget a sumelor primite în anul 2014 cu titlu de sponsorizare, 

a aprobării efectuării unor virări de credite bugetare în cursul anului 2014 precum și a operării 
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modificărilor cu ocazia rectificărilor bugetului de stat pe anul 2014,  bugetul INM, actualizat la 
finele anului 2014, se prezintă după cum urmează: 

 
 

Nr.crt. Sursă finanțare Denumire indicatori Buget aprobat - lei 

I Buget de stat - total  26.151.000 
 din care: Cheltuieli de personal 12.168.000 

  Bunuri și servicii 2.125.000 
  Acțiuni de sănătate 68.000 
  Contribuții și cotizații la organisme 

internaționale 
 

62.000 
  Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile 
 

33.000 
  Cheltuieli cu bursele 11.504.000 
  Active nefinanciare 191.000 

II Fonduri externe 
nerambursabile 

  
51.000 

 Total general  26.202.000 

 
Situația privind execuția bugetară pe anul 2014, potrivit datelor cuprinse în situațiile 

financiare întocmite de Institutul Național al Magistraturii la 31 decembrie 2014, se prezintă 
astfel: 

 
Nr.crt. 

 
Sursă finanțare 

Denumire 
indicatori 

Deschideri 
credite 

 
Total plăți 

Execuție 
% 

I Buget de stat - 
total 

  
26.117.500 

 
25.934.118 

 

 din care: Cheltuieli de 
personal 

 
12.168.000 

 
12.066.199 

 
99,16 

  Bunuri și servicii 2.107.000 2.053.464 97,46 

  Acțiuni de 
sănătate 

68.000 62.065 91,27 

  Contribuții și 
cotizații la 
organisme 
internaționale 

 
62.000 

 
60.668 

 
97,85 

  Proiecte cu 
finanțare din 
fonduri externe 
nerambursabile 

 
17.500 

 
15.859 

 
90,62 

  Cheltuieli cu 
bursele 

 
11.504.000 

 
11.488.455 

 
99,86 

  Active 
nefinanciare 

 
191.000 

 
187.408 

 
98,12 

 
Potrivit atribuțiilor prevăzute de legislația în domeniu, în anul 2014, Departamentul 

economico-administrativ a organizat şi condus contabilitatea instituţiei asigurând: 
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−   efectuarea  plăților pentru cheltuielile angajate; 
− înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor, prelucrarea şi păstrarea 

informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi a rezultatelor obţinute, atât pentru 
necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu furnizorii, băncile, organele fiscale, persoane fizice sau 
juridice; 

− controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare 
utilizate, precum şi  exactitatea datelor contabile furnizate; 

− respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi formularelor 
comune privind activitatea financiară; 

− verificarea balanţelor de verificare lunare; 
− verificarea contului de execuţie, anexelor şi a raportului explicativ; 
− urmărirea încadrării stricte în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei 

bugetare; 
− urmărirea aplicării şi respectării dispoziţiilor legale cu privire la salarizare şi la 

drepturile personalului; 
− reprezentarea instituţiei alături de conducătorul acesteia, în relaţiile cu operatorii 

economici în cazul încheierii contractelor de achiziţie publică; 
− instruirea şi controlul personalului care gestionează valori materiale şi băneşti; 
− verificarea statelor de plată; 
− fundamentarea necesarului lunar de credite, având în vedere necesarul instituţiei; 
− verificarea şi avizarea fişelor de post, asigurând completarea sau modificarea 

acestora; 
− urmărirea modului de administrare a patrimoniului din instituţie; 
− stabilirea unor norme interne proprii,  proceduri etc.; 
− întocmirea şi fundamentarea bugetului pentru anul 2014. 
 
În anul 2014, urmărind permanent respectarea defalcării costurilor şi încadrarea în 

bugetul aprobat, serviciul contabilitate, achiziții publice și resurse umane din cadrul 
departamentului economico - administrativ a asigurat plata cheltuielilor în cadrul 
următoarelor proiecte  finanţate din fonduri  externe nerambursabile: 

− „Drepturile omului în cadrul procedurii penale: un laborator de drept penal referitor 
la implementarea instrumentelor juridice ale UE” în cadrul Programului JLS 2010 „Justiţia 
Penală” (JUST/2010/JPEN/AG/1607); 
  − „Reacția judiciară la infracțiunile săvârșite de delincvenții minori neînsoțiți din statele 
UE” (JUST/2011/JPEN/AG/2957); 
 - „Folosirea instrumentelor juridice civile în dreptul european: dezvoltarea de materiale 
de formare și a seminariilor test” (JUST/2013/JCIV/AG/4686); 

-„Formarea avansată a judecătorilor naționali privind aplicarea legislației europene în 
domeniul competiției” (DG competition „Civil Justice” call for proposal 2013); 

De asemenea, pe tot parcursul anului 2014, salariații departamentului economico – 
administrativ au contribuit la derularea în bune condiții a activităților în cadrul proiectului 
„Implementarea unui sistem comprehensiv de management al resurselor pentru sistemul 
judiciar” – ICB NO.IBDR4811RO-MOJ/G-3-1, parte a Proiectului privind Reforma Sistemului 
Judiciar, finanțat de Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare. 

* 
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9. Relaţii internaţionale 

9.1. Institutul Naţional al Magistraturii – membru în reţele internaţionale 
 
În contextul în care, la nivel european, se urmăreşte identificarea unor valori comune 

şi crearea unei justiţii armonizate în spaţiul juridic, realizarea unui climat de încredere între 
magistraţii europeni şi recunoaşterea reciprocă a hotărârilor pronunţate de diferite jurisdicţii 
reprezintă o preocupare importantă şi pentru INM. 

Această preocupare s-a concretizat, în cursul anului 2014, în diferite colaborări cu 
instituţii sau organizaţii internaţionale precum şi în participarea INM într-o serie de conferinţe 
internaţionale, programe de cooperare europeană sau regională. 

•  Astfel, INM a fost reprezentat la toate activităţile organelor de conducere şi de 
lucru ale EJTN (European Judicial Training Network) care au avut loc în cursul anului 2014, 
respectiv Adunarea Generală EJTN, întrunirile Steering Commitee (Comitetul de Pilotaj al 
rețelei), întâlnirile grupului de lucru „Programe”, ale grupului de lucru „Programul de schimb”, 
ale sub-grupului de lucru „Drept civil” şi ale sub-grupului de lucru „Drept administrativ”. 

În 2014, cu ocazia Adunării generale a EJTN, INM a devenit membru al grupului de 
lucru “Metodologii de formare în domeniul judiciar – Judicial Training Methods”, fapt ce 
indică capacitatea INM de a se implica activ în dezvoltarea şi activitățile rețelei.  

Calitatea INM de membru cu drepturi depline al Reţelei, încă din anul 2007, permite 
participarea magistraţilor români la acţiuni de formare deschise la nivelul întregii Europe, 
aducând o contribuţie semnificativă la procesul de integrare a sistemului judiciar român în 
contextul general european.  

Ca şi în anii anteriori, INM a fost implicat în mod activ în derularea activităţilor EJTN. 
Astfel, în anul 2014 INM a găzduit două seminarii EJTN, unul de formare a formatorilor, 
desfășurat în cadrul grupului de lucru nou constituit Metodologii de formare pentru sistemul 
judiciar, respectiv unul organizat de sub-grupul de lucru Drept administrativ.  

De asemenea, INM a fost reprezentat la Conferința Directorilor responsabili cu 
formarea organizată în cadrul EJTN. 

• În calitatea sa de membru al Rețelei, INM a participat la în perioada 8- 9 mai 
2014 la Conferința Etica judiciară în Europa și în Lumea Islamică, organizată la Roma de către 
EAJTN (European Arab Judicial Training Network) cu sprijinul Consiliului Superior de 
Magistratură din Italia.  

Totodată, la data de 9 mai 2014, INM a fost reprezentat la Adunarea Generală a 
EAJTN. 

 
9.2. Activități internaționale în cadrul cărora Institutul Naţional al Magistraturii a fost 

reprezentat 
 

• Ca o recunoaştere a efortului depus în cadrul Proiectului “Competent Judicial System 
and Strengthening of the Capacity and Efficiency of Jurisdiction through Training” – K11-24-
1/02.04.2012, coordonat de către Institutul Naţional pentru Justiţie din Bulgaria în cadrul 
Programului Operaţional „Capacitate Administrativă” 2007-2013 al Republicii Bulgaria, co-
finanţat prin Fondul Social European, partenerul bulgar şi-a exprimat dorinţa ca un 
reprezentant al INM să participe la evenimentul de închidere a proiectului, organizat în 
perioada 14-15 ianuarie 2014 la Sofia, în Bulgaria.  
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• În perioada  27-28 ianuarie 2014, specialistul INM în științele educației  a participat, 
în calitate de invitat, la două conferințe organizate de către Universitatea de drept din  
Orebro, Suedia, în cadrul Proiectului de parteneriat dintre INM şi Universitatea din Bologna 
156171-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS „JUSTMEN. Menu for Justice. Spre un Curriculum Comun 
European în Domeniul Juridic” - etapa de consolidare a rezultatelor proiectului.  

• În perioada  30 ianuarie - 2 februarie 2014, un formator cu normă întreagă în cadrul 
INM a participat la Florența, în calitate de membru în Comitetul de pilotaj și formator, la 
workshop-ul cu tema ”Libertatea de exprimare”, organizat de  Institutul Universitar European 
din Florenţa (EUI) în cadrul Proiectului „Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul 
drepturilor fundamentale în practica instanţelor naţionale–potenţial neexplorat”- 
JUST/2012/FRAC/AG/2755. INM este partener în cadrul acestui proiect, alături de CSM, care 
este și co-finanțator.  

• La data de 31 martie 2014 a avut loc la Chișinău a doua sesiune a Comisiei 
Interguvernamentale România - Republica Moldova pentru Integrare Europeană. Institutul 
Național al Magistraturii a fost reprezentat de către directorul acestuia, ocazie cu care s-a 
semnat Protocolul de colaborare dintre INM și INJ. 

•  La data de 4 aprilie 2014, un formator cu normă întreagă din cadrul INM a participat 
la Strasbourg la Întrunirea Consiliului Consultativ al HELP Programme din cadrul Consiliului 
Europei. 

• La invitația directorului Centrului pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului 
Universitar European din Florența (EUI), un formator cu normă întreagă din cadrul INM a 
participat, în calitate de moderator, la Conferința cu tema Central and Eastern European 
Judges under the EU Influence: The Transformative Power of Europe Revised on the 10th 
Anniversary of the Enlargement, organizată la Florența în perioada 12-13 mai 2014.  

• În contextul derulării parteneriatului dintre INM și Consiliul Superior al Magistraturii, 
coordonat de către Institutul European de la Florența (EUI), finanţat în cadrul Programului 
„Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie” al Comisiei Europene, în perioada 9-10 mai 2014, 
directorul INM și un formator cu normă întreagă în cadrul INM au participat, în calitate de 
speakeri/moderatori, la Conferința finală a Proiectului JUST/2012/FRAC/AG/2755 
„Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica instanţelor 
naţionale – potenţial neexplorat (JUDCOOP)” care a avut loc la Florența în Italia.  

• În perioada 2-3 iunie 2014, INM a fost gazda Workshop-ului internațional cu tema 
”Mainstreaming judicial training on cybercrime and electronic evidence”, eveniment organizat 
de către Consiliul Europei și finanțat de proiectele comune ale Consiliului Europei și Uniunii 
Europene: CyberCrime@EAP (Eastern Partnership facility) și Global Action on Cybercrime 
(GLACY). La acest workshop au fost invitați câte 2 magistrați din: România, Republica 
Moldova, Armenia, Azerbaïdjan, Belarus, Georgia, Ucraina, Mauritius, Maroc, Filipine, 
Sénégal, Africa de Sud, Sri Lanka și Tonga. 

• În perioada 16-17 iunie 2014 un formator cu normă întreagă în cadrul INM a 
participat la Strasbourg, la Conferința Rețelei HELP din cadrul Consiliului Europei. 

• Un formator cu normă întreagă INM a participat la data de 18 iunie 2014 la 
workshop-ul cu tema Formarea judiciară în domeniul protecției drepturilor consumatorilor la 
nivel european, organizat la Bruxelles de către Direcția Generală privind Concurența, 
Consumatorii și Reprimarea Fraudei din Franța (DGCCRF), cu sprijinul și finanțarea Comisiei 
Europene. 

• Un formator cu normă întreagă în cadrul INM a participat, în calitate de speaker, în 
perioada 26 - 27 iunie 2014 la Bruxelles, la un Workshop organizat de către Comisia 
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Europeană care și-a propus prezentarea celor mai valoroase experiențe de formare a 
judecătorilor și procurorilor în domeniul cooperării judiciare. INM, una din instituțiile care s-a 
bucurat de o largă recunoaștere în cadrul studiului realizat, a fost invitată să prezinte una din 
bunele practici reținute în cadrul acestui studiu, respectiv realizarea de seminarii care îmbină 
formarea în materia cooperării judiciare internaționale cu formarea în materia limbilor 
străine. Specialistul INM în educarea și formarea adulților a fost și el prezent la acest 
eveniment, ca reprezentant al EJTN.  

• În perioada 23-24 iunie 2014 un formator cu normă întreagă în cadrul INM a 
participat, în calitate de speaker, la Conferința în domeniul drepturilor fundamentale. Acest 
eveniment a fost organizat la Varșovia în Polonia, în cadrul Proiectului 
JUST/2012/FRAC/AG/2755 „Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul drepturilor 
fundamentale în practica instanţelor naţionale – potenţial neexplorat”, coordonat de către 
EUI-Florența în parteneriat cu INM și CSM, dar și cu instituții judiciare din Italia, Croația și 
Spania.  

• În perioada 9-13 septembrie 2014 INM a fost reprezentat la lucrările celui de al 17-
lea Colocviu al judecătorilor europeni în materia brevetelor, desfășurat la Tallin – Estonia.  

• Un formator cu normă întreagă în cadrul INM a participat în data de 12 septembrie 
2014 la Întâlnirea reprezentanților instituțiilor din țările membre beneficiare ale Mecanismului 
Financiar Norvegian  care a avut loc la Varșovia. 

• În perioada 23-24 octombrie 2014 INM a fost reprezentat la conferința cu tema 
”Administrarea judecătorească modernă – un element cheie al reformei justiției”, care a avut 
loc la Chișinău. 

• În data de 30 octombrie 2014 INM a fost reprezentat la lucrările Grupului de lucru 
''Resurse umane'' constituit în vederea implementării Acordului privind Curtea Unică a 
Brevetelor (CUB), care s-au desfășurat la Bruxelles. 

• Ca urmare a invitației adresată de către Reprezentanța Permanentă a României pe 
lângă UE de la Bruxelles directorul INM a participat la sfârşitul anului 2014 la Conferința la nivel 
înalt cu tema „Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – evaluarea şi soluţia 
privind necesităţile de formare ale practicienilor juridici şi funcţionarilor publici”, organizată la 
Bruxelles de către Comisia Europeană.   

 
9.3. Institutul Naţional al Magistraturii – partener în proiecte finanţate de Comisia 

Europeană 
 
•   În 2012 Comisia Europeană a aprobat finanţarea a două proiecte de formare 

continuă în domeniul cooperării judiciare propuse de INM și CSM, unul în materie civilă, iar 
cel de-al doilea în materie penală. În cadrul proiectelor, în anul 2014 au fost organizate 8 
seminarii de formare continuă și 2 conferințe. Partenerii INM în cadrul acestor proiecte au 
fost școlile de magistratură din Italia, Franța si Spania (proiectul civil), respectiv școlile de 
magistratură din Polonia, Spania, Bulgaria si Cehia (pentru proiectul penal). 

În cadrul acestor proiecte 262 de judecători și procurori provenind din statele 
partenere au beneficiat de formare. Participarea acestora în cadrul seminariilor organizate de 
INM a adus un plus de imagine și notorietate Institutului, sporind prestigiul acestuia pe plan 
internațional.   

●   În 2013 Comisia Europeană a aprobat finanțarea altor 3 proiecte propuse de INM 
și CSM, proiecte care se vor derula în perioada 2014-2016, două dedicate cooperării judiciare 
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internaționale în materie penală și unul dedicat cooperării judiciare internaționale în materie 
civilă. În anul 2014 au fost organizate 3 seminarii de formare continuă. 

În cadrul acestor proiecte sunt asteptați să participe peste 300 de magistrați din 
statele partenere.  

Ca și în cazul programelor derulate anterior, INM și-a propus și de această dată nu 
doar informarea magistraţilor cu privire la conţinutul regulamentelor şi directivelor aplicabile 
în materia cooperării judiciare internaţionale, ci mai ales o abordare practică a diferitelor 
ipostaze ale cooperării judiciare, abordare grefată exact pe specificul activităţii fiecăreia 
dintre profesiile implicate (judecători, procurori, avocaţi şi grefieri). La aceasta se adaugă și o 
componentă de formare lingvistică. Această abordare a fost reținută ca un exemplu de bună 
practică la nivel european, INM fiind invitat să prezinte acest model de formare cu ocazia unui 
workshop dedicat celor mai bune practici în materie de formare judiciară organizat în cursul 
anului 2014 de Comisia Europeană la Bruxelles.  

•  În cursul anului 2014, s-a încheiat Proiectul JUST/2012/FRAC/AG/2755 
„Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica instanţelor 
naţionale – potenţial neexplorat”, coordonat de către Institutul Universitar European din 
Florenţa (European University Institute – EUI) în care INM a fost partener, alături de Consiliul 
Superior al Magistraturii din România.  

• Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de coordonator al proiectului 
JUST/2011/JPEN/AG/2949 “Strengthening judicial cooperation to protect victims of crimes”, în 
cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii, au organizat, în iulie 2014, cea de-a doua 
ediţie a Şcolii de vară pentru viitorii judecători, procurori şi alţi profesionişti din domeniul 
juridic organizată în cadrul proiectului. Obiectivul proiectului este acela de a consolida 
cooperarea judiciară europeană în materie penală prin activităţi specifice de formare 
profesională, adresate viitorilor judecători şi procurori din statele membre ale Uniunii 
Europene, avocaţilor, grefierilor, care să îmbunătăţească aplicarea corespunzătoare a 
instrumentelor juridice europene ce privesc protejarea victimelor infracţiunilor. Activităţile 
Şcolii de vară au avut un pronunţat caracter practic şi au fost organizate sub formă de 
workshop-uri în domeniul dreptului Uniunii Europene şi a unor sesiuni de procese simulate.  

•   În plus, în anul 2014 INM a avut statutul de partener în cadrul a 21 proiecte 
depuse de alte școli și instituții de formare, respectiv: 3 proiecte coordonate de ERA în care 
INM are calitatea de co-finanțator, 1 proiect inițiat de ERA și 1 proiect al Institutului de 
Formare Judiciară din Belgia/IGO-IFJ în care INM are calitatea de co-beneficiar și 16 proiecte 
în care INM are calitatea de partener asociat (6 cu Școala de magistratură din Spania, 4  
proiecte cu ERA,  3 proiecte cu Școala de Magistratură din Franța/ENM, 1 proiect cu școala de 
magistratură din Belgia, 1 proiect coordonat de către Freedom House România și 1 proiect 
coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența/EUI). 

Încrederea manifestată de către celelalte școli de magistratură care s-au alăturat 
INM în cadrul acestor proiecte, precum și de către Comisia Europeană, care a decis finanțarea 
acestora, reprezintă o dovadă a poziției și prestigiului pe care INM le-a câștigat pe plan 
european.  

 
9.4. Contribuţia Elveţiană pentru Uniunea Europeană extinsă 

 
•   În perioada 2012 – 2015, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al 

Magistraturii derulează proiectul „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în 
domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”. În cadrul 
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proiectului se desfăşoară atât activităţi de formare profesională adresate cu prioritate 
judecătorilor şi procurorilor români, cât şi activităţi de elaborare a unor materiale de formare 
şi a unor modele de acte procedurale care vor fi puse la dispoziţia sistemului judiciar şi 
societăţii civile. 

•   În perioada 2014 – 2015, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al 
Magistraturii şi Direcţia Naţională Anticorupţie derulează proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii 
judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi 
financiare”. Activităţile proiectului au în vedere formarea de formatori în domeniul luptei 
împotriva corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, organizarea de seminarii 
specializate de pregătire profesională în domeniile specifice, precum şi elaborarea de ghiduri 
relevante în acest domeniu. 

•  În perioada 2013 – 2015, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al 
Magistraturii şi Ministerul Public derulează proiectul „Întărirea capacităţii Ministerului Public 
de a obţine rezultate mai bune în lupta împotriva corupţiei mici”. În cadrul proiectului au fost 
organizate activităţi de formare moderate de către o echipă comună de experţi selectaţi de 
către Ministerul Public, precum şi din formatorii INM specializaţi în domeniul luptei împotriva 
micii corupţii.  

 
9.5. Activități de formare realizate în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 

 
Proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România 

de a face față noilor provocări legislative și instituționale” a demarat în cursul anului 2014. În 
cadrul acestui proiect INM a organizat la nivel descentralizat un număr total de 60 de 
seminarii în domeniul noilor coduri precum și 2 conferințe internaționale cu transmitere on- 
line. În cadrul proiectului se desfăşoară numeroase alte activităţi de formare profesională în 
domenii ca: jurisprudența CEDO, management judiciar, etică și deontologie profesională, 
mediere. 
 

9.6. Activităţi derulate în cadrul componentei de formare iniţială 
 
9.6.1. Concursuri şi competiţii 
 

În perioada aprilie – noiembrie 2014 s-a desfăşurat Competiţia internaţională 
THEMIS adresată viitorilor judecători şi procurori europeni, eveniment organizat de Reţeaua 
Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN). Institutul Naţional al Magistraturii a fost 
reprezentat la toate cele 4 categorii de concurs – cooperare internaţională în materie penală, 
cooperare internaţională în materie civilă, aplicarea art. 5 și art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului, etică și deontologie profesională – de către 4 echipe de auditori de justiție, fiecare 
coordonată de câte un formator al Institutului.  

Semi-finalele la care au participat acestea s-au desfăşurat la Glasgow (Scoția), 
Barcelona (Spania), Florenţa (Italia) şi Sofia (Bulgaria). Două dintre cele 4 echipe române 
participante s-au calificat în ultima etapă,  Marea Finală, desfășurată la Krakovia (Polonia), în 
perioada 3 – 7 noiembrie.  

Marea Finală a THEMIS a reunit 8 echipe, provenind din 6 state europene – Austria, 
Franța, Italia, Olanda, România, Spania. Ediția din 2014 – a IX-a – a fost câștigată de una 
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dintre cele 2 echipe române, drept pentru care Marea Finală a ediției din 2015 va fi găzduită 
de INM, la București. 

  
   9.6.2. Stagii şi vizite de studiu 

  
La data de 2 octombrie 2014 șapte auditori de justiție din anul al II-lea având 

rezultate meritorii în domeniul dreptului Uniunii Europene, însoțiți de un formator 
colaborator al INM au efectuat o vizită de studiu la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(Luxembourg).  Pe parcursul vizitei, pe lângă prezentarea generală a Curții, au fost organizate 
întâlniri cu judecătorii naționali la Curtea de Justiţie și la Tribunal, precum și cu alți funcționari 
naționali în cadrul departamentelor Curții. 

În perioada 1 august – 31 octombrie 2014, un absolvent al INM – câştigător al 
Concursului de referate pe teme de jurisprudență a CEDO, ediţia 2013 – a efectuat un stagiu 
de 3 luni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În prezent, începând cu data de 3 
noiembrie 2014, un al doilea absolvent al INM, câștigător al aceleiași ediții, parcurge un 
stagiu cu o durată de 3 luni la Curte, până la data de 31 ianuarie 2015.  

 
9.6.3. Alte programe internaţionale adresate auditorilor de justiţie  

 
În cadrul proiectului norvegian ”Asistență pentru consolidarea capacității sistemului 

judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” a fost 
organizată la Sinaia, în intervalul 23-27 iunie 2014, prima Școala de vară cu tema ”Interesul 
superior al copilului reflectat în instituțiile Noului Cod Civil”, adresată auditorilor de justiție de 
anul al II-lea și grefierilor, la care au participat 14 viitori judecători, 6 viitori procurori și 5 
grefieri. Activitățile au fost coordonate de patru experți, dintre care doi români, selectați în 
urma unei proceduri de recrutare desfășurate în cadrul proiectului. 

În perioada 21 – 23 iulie 2014,  în cadrul unui program finanțat de către Comisia 
Europeană s-a desfășurat la Barcelona, Spania, Școala de vară cu tema Initial Training on UE 
Competition Law, la care au participat 7 auditori de justiție din anul I, însoțiți de un formator 
al INM cu normă întreagă. 

În perioada 21 – 25 iulie 2014, în cadrul proiectului JUST/2012/JPEN/AG/2949 
“Strengthening judicial cooperation to protect victims of crimes” s-a desfășurat, la Sinaia, cea 
de a doua ediție a Școlii de vară adresate viitorilor judecători și procurori europeni, la care au 
participat și 10 auditori de justiție români. Dintre cei doi experți români selectați în cadrul 
proiectului, unul este formator cu normă întreagă al INM, în domeniul dreptului Uniunii 
Europene. 

În perioada noiembrie – decembrie 2014 s-a desfăşurat cea de a doua ediție a 
Programului AIAKOS destinat viitorilor judecători și procurori europeni, organizat de Rețeaua 
Europeană de Formare Judiciară (EJTN/REFJ) în domenii comune de formare, precum 
cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi penală, abilități non-juridice, 
competențe lingvistice. Într-o primă etapă, 30 de auditori de justiţie români s-au deplasat, în 
perioada 17 – 21 noiembrie 2014, la şcoli/instituții responsabile cu formarea judecătorilor și 
procurorilor din 10 state europene: Germania, Belgia, Polonia, Franţa, Olanda, Austria, 
Spania, Cehia, Slovacia şi Bulgaria, pentru a participa la program. În intervalul 1 – 5 
decembrie 2014, 28 de auditori de justiţie străini au fost  găzduiţi de Institutul Naţional al 
Magistraturii în cadrul celei de a doua etape a programului de schimb și au participat, alături 
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de auditori de justiție români, la activităţi practice în domeniul cooperării  internaționale și în 
domeniul abilităților non-juridice, dar și la vizite de studiu organizate în cadrul unor instituții, 
precum Ministerul Justiției și Curtea de Apel București. 

  
9.7. Activităţi desfăşurate în cadrul componentei de formare continuă 

 
9.7.1.  Programul de schimb al autorităţilor judiciare coordonat de EJTN 
 
Programul presupune un schimb de magistraţi şi formatori între statele implicate, în 

cadrul unor stagii cu o durată de 10 zile. 
136 magistraţi români au fost selectaţi să participe la diversele componente ale 

programului de schimb: stagii de 2 săptămâni (82 de magistraţi), vizite CEDO (11 magistrați), 
vizite CJUE (12 magistraţi), vizite de studiu la diferite instituții europene din Bruxelles (2 
magistrați), vizite de studiu în cadrul formării iniţiale (25 de auditori), schimb de formatori (4 
formatori). 

De asemenea, un judecător a beneficiat prin intermediul INM de 1 stagiu de lungă 
durată (6 luni) la CJUE. 

81 de magistraţi, auditori de justiţie şi formatori din ţările membre EJTN au participat 
la stagii organizate de INM în România. 

 
9.7.2.  Catalogul EJTN 
 
EJTN întocmeşte, în fiecare an, un catalog al acţiunilor cu participare internaţională 

realizate de instituţiile partenere, magistraţii din statele membre având posibilitatea să se 
înscrie la oricare din acţiunile cuprinse în catalog. 

INM a inclus 21 seminarii proprii în Catalogul EJTN în 2014. 92 de judecători și 
procurori europeni au participat la seminariile deschise de INM participării internaționale.  

Similar, 62 de magistraţi români au participat în anul 2014 la seminariile incluse de 
alte şcoli de magistratură în Catalogul EJTN, iar 4 magistrați români au participat la seminarii 
virtuale (cursuri e-learning organizate de instituții de formare din străinătate).  

 
9.7.3. Programe de formare şi seminarii organizate în cadrul EJTN  
 
EJTN derulează cu sprijinul statelor membre o serie de programe proprii de formare, 

care beneficiază de sprijin financiar de la Comisia Europeană. 
INM a găzduit in 2014 un seminar organizat de sub-grupul de lucru Lingvistic al EJTN 

și un seminar organizat de sub-grupul de lucru Drept administrativ din cadrul EJTN. 
Un procuror român a participat ca expert în proiectul penal al EJTN. De asemenea,  

un procuror, un formator INM cu normă întreagă şi 2 lingvişti români au fost experţi în 
proiectul lingvistic, în vreme ce specialistul INM în ştiinţele educaţiei a participat ca formator 
în cadrul seminariilor organizate de sub-grupul de lucru Metodologii de formare în domeniul 
judiciar.  

Un număr de 48 magistraţi români au participat la seminarii organizate de EJTN în 
cursul anului 2014. 

 
9.7.4. Cooperarea cu INJ  
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În perioada 27 – 28 noiembrie 2014, INM a primit vizita unei delegații a Institutului 

Național al Justiției din Republica Moldova. 
Vizita a fost organizată în contextul Protocolului de colaborare-cadru încheiat la data 

de 31 martie 2014 între Institutul Național al Magistraturii și Institutul Național de Justiție din 
Republica Moldova și a avut ca scop schimbul de idei și bune practici în domeniul formării 
magistraților. 

Având în vedere interesul manifestat de reprezentanții Institutului Național de 
Justiție din Republica Moldova în ceea ce priveşte formarea magistraţilor, rolul Institutului 
Naţional al Magistraturii în domeniu, precum şi obiectivele pe care acesta şi le propune prin 
strategiile sale de formare, în cadrul reuniunilor organizate pe parcursul celor două zile au 
fost prezentate aspecte legate de modul organizare și funcționare a INM, modul de concepere 
şi elaborare a programelor de formare profesională, iniţială şi continuă, conţinutul 
programelor de formare destinate auditorilor de justiţie şi magistraţilor în funcţie și 
implementarea acestora, metodologia recrutării și formării formatorilor, precum şi 
metodologiile de evaluare utilizate. 

Ambele părți şi-au exprimat interesul privind menţinerea raporturilor de bună 
colaborare şi în viitor.  
 

9.7.5. Cooperarea cu ERA - Academia de Drept European 
 
Colaborarea INM cu ERA a continuat şi în 2014: 31 de magistraţi români au participat 

prin intermediul INM la 13 dintre seminariile organizate de această instituție.  
Mai mult, INM a găzduit două seminarii ERA la București, 3 formatori ai INM fiind 

implicați ca experți în desfășurarea acestor seminarii. 
 

9.7.6. Cooperarea cu ENM si cu Ambasada Franţei la Bucureşti 
 

Pe lângă activităţile organizate în cadrul proiectelor pe care INM le derulează în 
parteneriat cu ENM, 6 magistraţi români au beneficiat de finanţarea participării la seminarii 
de formare organizate de ENM în cadrul cooperării cu Ambasada Franţei la Bucureşti. 

 

9.7.7. Cooperarea cu AEAJ – Asociaţia Europeană a Judecătorilor Administrativi 
 

În 2014 INM a organizat două seminarii de formare continuă în colaborare cu AEAJ, la 
care au participat 15 judecători străini din Austria, Bulgaria, Italia, Germania, Spania și Suedia. 
Formatorii au fost identificaţi cu sprijinul AEAJ. 

 

9.7.8. Cooperarea cu IRZ – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică 
Internaţională 

 

Şcoala de Vară a fost şi în acest an parţial finanţată de IRZ, partenerii INM asigurând 
inclusiv participarea unui expert german pe întreaga durată a seminarului. De asemenea, IRZ 
a oferit vizite de studiu pentru 2 magistrați români în Germania.  

 

9.7.9. Alte seminarii internaţionale 
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Un număr de 60 de judecători si procurori români au participat la alte seminarii şi 
activităţi internaţionale, organizate în cadrul parteneriatelor şi relaţiilor internaţionale 
dezvoltate de INM. 

 

În concluzie, în 2014, 350 de judecători şi procurori români au participat în 
străinătate la diverse forme de pregătire profesională, iar 487 de judecători si procurori 
străini au venit în România prin intermediul programelor în care INM este partener. Raportat 
la situația anului 2013, numărul judecătorilor şi procurorilor români care au participat în 
străinătate la diverse forme de pregătire profesională a crescut cu 40%, de la 250 la 350, iar 
numărul judecătorilor si procurorilor străini care au venit în România a crescut cu 99,5%,  de 
la 244 la 487.  

250

350
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10. Echipa INM în anul 2014 

 
 
10.1. Personalul INM 

 

CONDUCEREA 

Director Octavia Spineanu-Matei, judecător în cadrul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 

Director adjunct Ana-Maria Garofil, judecător în cadrul Tribunalului 
Bucureşti 

Director adjunct Marian Truşcă, procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti 

  
  

DEPARTAMENTUL DE FORMARE INIŢIALĂ 

Şef departament Andra Elena Ghebri, personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

  
Formatori cu normă întreagă   Gabriel Boroi, profesor universitar 

Tudorel Ştefan, procuror 
Bogdan Dumitrache 
Beatrice Ella Andreşan-Grigoriu,  personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor și 
procurorilor 
Emilian Constantin Meiu, judecător 
Alexandra Mihaela Șinc, procuror (din 1.09.2014) 
Tania Loredana Bădin, judecător  

  
Personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

Olivia Corbu 

Florina Mihai 

Alexandra Zaporojanu 

Mălina Laura Panea 

Valentina Ilie (din 29.12.2014) 

  
Secretar I A Alina Mihaela Boroi 
 
 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ 

Şef departament Diana Mihăilă, personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor 
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Formatori cu normă întreagă   Roxana Nicoleta Rizoiu, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor 
Ioan Laurenţiu Sorescu, procuror 
Stelian Ioan Vidu, judecător 
Ana Cristina Lăbuş, judecător 

  
Personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

Nadia Simona Ţăran 
Diana Carpen 

Maria Scarlat 

Ioana Alexandra Tănasie-Cenușă 

Nadia Roman 

Maria Ecaterina Dragu 

Ruxandra Elena Stan (din 29.12.2014) 

Tudor Daniel Grigoroaia (din 29.12.2014) 
 
 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE A FORMATORILOR 

Şef departament Ruxandra Ana, personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

  
Formatori cu normă întreagă   Cristiana Mihaela Crăciunescu, judecător 

Gabriela Florescu, judecător 
Beatrice Ramaşcanu, judecător 
Diana Elena Ungureanu, judecător 
Miorița Ban, judecător  

  
Profesor Otilia Ştefania Păcurari 
  
Personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

Răzvan Ovidiu Mihăilă 
Florentina Deaconu 
Irina Mădălina Lungu (din 29.12.2014) 

 
 

DEPARTAMENTUL CONCURSURI, EXAMENE ŞI POLITICI PUBLICE 

Şef departament Simona Silvia Ţiţeica, personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

  
Personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 

Mihaela Mihăilescu 
Cristina Gabriela Georgescu 
Tania Miu 
Laura Grădinaru (din 29.12.2014) 
Suzana Alexandra Mihai (din 29.12.2014) 
 

Consilier pentru afaceri europene Gianina Radu 
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Consilier I A Titus Florea 
  
Muncitor calificat I Liviu Badea 
Muncitor calificat I Viorel Bădescu 
 
 

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-ADMINISTRATIV 

Director  Florentina David 

  
Serviciul financiar-contabilitate, achiziţii publice şi resurse umane 
 
Şef serviciu contabilitate, achiziții 
publice, resurse umane Manuela Clementina Ştefănescu 
  
Expert superior Mariana Bajdu 
Expert superior Ioana Adriana Niculae 
Expert superior Silvia Liliana Dodoc 
Expert superior vacant 
  
Consilier superior Ana Mihaela Eftimiu 
Consilier superior Florin Berdei 
Consilier superior Cristian Alexandru Ionescu  
Consilier superior Alina Popa 
Consilier superior Mariana Dinu 
  
Expert principal Ileana Dumitru 
  
Consilier asistent vacant 
  
Referent superior Ana-Maria Ispas 
Referent superior Adrian Cercelariu 
Referent superior Georgica Mirea 
Referent superior vacant 
 
Serviciul protocol, secretariat şi administrativ 
 
Referent I A Irina Moise 
Referent SSD Lucreţia Sechereş 
  
Magaziner  Maria Cromneanu 
Muncitor calificat I Cristian Eugen Sică 
Muncitor calificat I Gabriel Dumitru 
Muncitor calificat I Ioan Diaconescu 
  
Şofer Ionuţ Păun 
Șofer Daniel Joița 
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Îngrijitor Mădălina Bulearcă 
Îngrijitor Florica Tudor 
Paznic Petrică Crăciun 

 
 
 
10.2. Consiliul ştiinţific al INM  

 

MEMBRII CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

• Reprezentantul Înaltei Curți de Casație și Justiție  

Domnul judecător Ştefan Mihai PISTOL 

• Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  

Doamna procuror Irina KUGLAY 

• Reprezentantul Curții de Apel București  

Doamna judecător Elisabeta ROŞU, vicepreşedinte al Curții de Apel București 

• Reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București  

Domnul procuror Edi Ionuț OPREA 

• Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti: 

Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu BAIAS, Decanul Facultăţii de Drept  

(1 ianuarie – 1 septembrie 2014) 

Conf. univ. dr.  Radu-Romeo POPESCU, Prodecanul Facultăţii de Drept  

(1 septembrie – 31 decembrie 2014) 

• Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi  

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Decanul Facultății de Drept 

• Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii "Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca  

  Prof. univ. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept 

• Reprezentanți ai personalului de instruire din cadrul INM: 

1. Domnul procuror Dragoș Nicolae DUMITRU, formator Dreptul proprietății 

intelectuale  

(1 ianuarie - 17 februarie 2014) 

Doamna Roxana RIZOIU, formator cu normă întreagă - Catedra CEDO  

(5 mai - 31 decembrie 2014) 
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2. Doamna Beatrice Ella ANDREŞAN-GRIGORIU, formator cu normă întreagă - 

catedra Dreptul Uniunii Europene  

3. Domnul Mihai Tiberiu SELEGEAN, formator - Catedra CEDO 

(1 ianuarie – 18 mai 2014) 

Doamna procuror Livia POPA BADEA, coordonator de practică  

(19 mai – 31 decembrie 2014) 

• Reprezentantul auditorilor de justiție: 

Domnul Cristian BĂLAN   

(1 ianuarie – iunie 2014) 

Doamna Stela STOICESCU  

(14 noiembrie – 31 decembrie 2014) 

• Reprezentantul asociaţiilor profesionale ale magistraților legal constituite 

Domnul judecător Florin ENCESCU, Vicepreședinte Tribunalul Gorj 

• Directorul INM 

Doamna Octavia SPINEANU-MATEI, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție 

(membru de drept) 

 
 
Secretarul Consiliul ştiinţific  
 

Doamna Nadia-Simona ŢĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor 

 


