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ANUNȚ 
 

privind rezultatele procedurii de selecție a 2 magistrați la întâlnirea de lucru la nivel de experți 

organizată de Confederația Europeană de Probațiune (CEP) privind aplicarea practică a Deciziei-
cadru nr. 2008/947/JAI  privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor 

judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a 
sacțiunilor alternative și Deciziei-cadru nr. 2009/829/JAI privind aplicarea, între statele membre 

ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile 
de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă, Bruxelles, 26-27 august 2015 

 
 

 
Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutului Național al Magistraturii (în continuare, 

INM) la data de 21 iulie 2015, privind declanșarea procedurii de selecție a 2 magistrați care să participe la 
întâlnirea de lucru la nivel de experți privind aplicarea practică a Deciziei-cadru nr. 2008/947/JAI privind 
aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune 
în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative și Deciziei-cadru nr. 
2009/829/JAI privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii 
reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea 
preventivă, care va fi organizată la Bruxelles, în perioada 26-27 august 2015, au fost depuse 4 candidaturi, 
toate în termen.  

Toate candidaturile au fost însoțite de avizul prevăzut de art. 6 din Regulamentul privind drepturile 
şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al 
Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum 
şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 
335/13.03.2014. 

 
La realizarea selecției au fost avute în vedere criteriile menționate în anunțul de selecție, respectiv: 

� specializarea și experiența practică relevantă a candidaților în materia ce face obiectul întâlnirii;  

� cunoașterea temeinică a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de 
candidat.  

� La aprecierea specializării și experienței practice relevante a candidaților au fost avute în vedere 
informațiile rezultate din scrisorile de intenție și CV-urile candidaților, după cum urmează:  

‒ calitatea de judecător delegat la compartimentul de executări penale; 

‒ experiența practică în aplicarea deciziilor cadru ce fac obiectul întâlnirii, soluționarea de cereri de 
comisie rogatorie internațională în materie penală (cf Legii nr. 302/2004); 

‒ participarea la cursuri de formare profesională, workshop-uri și alte activități care presupun 
schimburi de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală; 

‒ participarea ca expert în cadrul unor proiecte internaționale în materia cooperării judiciare în 
materie penală. 

� Aprecierea cunoașterii temeinice a limbii engleze s-a realizat pe baza certificatelor de competență 
lingvistică depuse de candidați. 
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� Aplicarea în concret a criteriilor menționate la cele 2 candidaturi depuse de magistrații judecători a 
condus la următoarele rezultate: 

‒ condiția privind specializarea s-a considerat a fi întrunită de ambele candidaturi, având în vedere 
calitatea de judecător delegat la compartimentul de executări penale; 

‒ cât privește condițiile privind experiența practică relevantă și participarea la forme de pregătire 
profesională, s-a considerat a fi mai conturate în cazul candidatului care a prezentat, în cuprinsul 
documentelor de candidatură, informații privind participarea la cursuri de formare profesională, workshop-
uri și alte activități care presupun schimburi de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie 
penală, precum și participarea, în calitate de expert în cadrul unor proiecte internaționale în materia 
cooperării judiciare în materie penală. 

‒ în ceea ce privește cunoașterea temeinică a limbii engleze, această condiție s-a considerat a fi 
întrunită de ambele candidaturi, fiind depuse certificate lingvistice pentru limba engleză aferente nivelului 
C1 (Cambrige), respectiv Intermediar superior - Higher intermediate (Pitman Qualifications). 

� Aplicarea în concret a criteriilor menționate la cele 2 candidaturi depuse de magistrații procurori a 
condus la următoarele rezultate: 

‒ condiția privind specializarea s-a considerat a fi întrunită de ambele candidaturi, având în vedere 
calitatea de procuror; 

‒ cât privește condițiile privind experiența practică relevantă și participarea la forme de pregătire 
profesională, s-a considerat a fi mai conturate în cazul candidatului care  a instrumentat solicitări de comisii 
rogatorii cu state membre ale UE și care a participat la stagii de pregătire și activități care presupun 
schimburi de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală; 

‒ în ceea ce privește cunoașterea temeinică a limbii engleze, această condiție s-a considerat a fi 
întrunită de ambele candidaturi, fiind depuse certificate lingvistice pentru limba engleză aferente nivelului 
intermediar - Intermediate (British Council), respectiv intermediar superior - Upper-intermediate (British 
Council). 

 

În urma aplicării criteriilor menționate, au fost selectați în vederea participării la întâlnirea de lucru 
care va fi organizată la Bruxelles, în perioada 26-27 august 2015, următorii magistrați: 

 

Domnul judecător Constantin Daniel MOTOI, Președinte Secția penală, Judecătoria Sectorului 4 

Domnul procuror Cosmin STROIE, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 

 

 

  


