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Anunţ  

privind rezultatele procedurii de selecţie în vederea participării la seminariile  

- Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law Challenges and Best Practices. Module 1: 

Comparative Analysis of Domestic Law Approaches to Tackling Terrorism  

(10-11 decembrie 2015, Madrid) 

- Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law Challenges and Best Practices. Module 2: 

Networking in Tackling Terrorism – Domestic and European Level (18-19 februarie 2016, Trier) 

- Radicalisation: Prevention and Detection (10-11 martie 2016, Bruxelles)  

  

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

INM) referitor la organizarea seminarului cu tema Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law 

Challenges and Best Practices. Module 1: Comparative Analysis of Domestic Law Approaches to Tackling 

Terrorism – 10-11 decembrie 2015, Madrid (Spania), au fost depuse, în total, 10 candidaturi. Pentru seminarul 

cu tema Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law Challenges and Best Practices. Module 2: 

Networking in Tackling Terrorism – Domestic and European Level – 18-19 februarie 2016, Trier (Germania), 

au fost depuse 4 candidaturi, iar pentru seminarul cu tema Radicalisation: Prevention and Detection – 10-11 

martie 2016, Bruxelles (Belgia), au fost depuse 8 candidaturi. Toate candidaturile au fost depuse 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 Consiliul 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 selecţia participanţilor au fost avute în vedere criteriile menţionate în anunţul publicat pe site-ul 

INM: 

- relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută 

pentru curs; 

- neparticiparea la seminare organizate anterior în cadrul aceluiaşi program; 

- posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin 

participarea la programul de pregătire. 

Fiecare criteriu de selecţie a fost analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii 

engleze/franceze, atestate, în principal, prin documente oficiale depuse de candidaţi. 
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Aplicarea în concret a criteriilor de selecţie pentru seminarul cu tema Tackling Terrorism: Procedural 

and Substantive Law Challenges and Best Practices. Module 1: Comparative Analysis of Domestic Law 

Approaches to Tackling Terrorism – 10-11 decembrie 2015, Madrid (Spania), s-a făcut după cum urmează: 

În ceea ce priveşte criteriul relevanţei programului pentru activitatea profesională a magistratului 

candidat/specializarea cerută pentru curs, s-a constatat faptul că toţi magistraţii care s-au înscris în vederea 

participării la acest seminar sunt specializaţi în domeniul dreptului penal, desfăşurându-şi activitatea în cadrul 

unor parchete, respectiv în cadrul secţiilor penale ale unor instanţe de judecată. Precizăm că au fost avute în 

vedere informațiile privind specializarea în materia dreptului penal, astfel cum rezultă din CV-urile 

candidaților, precum și aspectele motivaționale cuprinse în scrisorile de intenție. Având în vedere tematica 

seminarului, la efectuarea selecţiei s-a acordat prioritate magistraţilor care au în competenţă soluţionarea 

cauzelor în domeniul combaterii terorismului. Astfel, au fost avute în vedere doar candidaturile magistraţilor 

din cadrul curţilor de apel (secţii penale) şi din cadrul DIICOT. 

Referitor la criteriul neparticipării recente la alte forme de pregătire internaţională, s-a constatat faptul 

că toţi magistraţii care şi-au depus candidaturile pentru această activitate de formare au participat la seminarii 

internaţionale în anul 2015. 

Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces 

prin participarea la seminar a fost considerat a fi întrunit de toate candidaturile, cu precizarea că la efectuarea 

selecţiei a fost avută în vedere calitatea de preşedinte secţie penală, titlul de doctor în ştiinţe juridice, 

publicarea unor lucrări de specialitate.  

Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze/franceze s-a realizat pe baza datelor rezultate din 

certificatele de competenţă lingvistică depuse de candidaţi şi a informaţiilor relevante în acest sens care au 

rezultat din CV-uri şi din scrisorile de intenţie. La efectuarea selecţiei nu au fost avute în vedere candidaturile 

magistraţilor care nu deţin certificate de competenţă lingvistică sau alte documente care să ateste cunoaşterea 

temeinică a limbii engleze/franceze. 

Stabilirea ordinii de prioritate pentru candidaturile selectate s-a realizat în funcţie de posibilitatea şi 

disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul 

de pregătire. Astfel, au fost avute în vedere calitatea de şef serviciu DIICOT, coordonator programe 

internaţionale, publicarea unor lucrări de specialitate. 

Candidaţii selectaţi de INM în vederea participării la seminar sunt următorii: 

1. Cătălin Borcoman – DIICOT; 

2. Andrei Cosmin Mitrache – Curtea de Apel Craiova; 

3. Mircea Lucian Hrudei - DIICOT; 
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4. Ovidiu Vasilică Pralea - Curtea de Apel Bacău. 

 

Aplicarea în concret a criteriilor de selecţie pentru seminarul cu tema Tackling Terrorism: Procedural 

and Substantive Law Challenges and Best Practices. Module 2: Networking in Tackling Terrorism – Domestic 

and European Level (18-19 februarie 2016, Trier), s-a făcut după cum urmează: 

La aprecierea relevanței programului pentru activitatea profesională au fost avute în vedere  

informațiile rezultate din scrisorile de intenție și CV-urile candidaților, referitoare la specializarea în materia 

dreptului penal. Referitor la criteriul neparticipării recente la alte forme de pregătire internaţională, s-a 

constatat faptul că toţi magistraţii care şi-au depus candidaturile pentru această activitate de formare au 

participat la seminarii internaţionale în anul 2015. La efectuarea selecţiei au fost avute în vedere candidaturile 

magistraţilor care nu au participat/nu au fost selectaţi la acţiuni de formare din cadrul programului. 

Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces 

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

Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze/franceze s-a realizat pe baza datelor rezultate din 

certificatele de competenţă lingvistică depuse de candidaţi, cu precizarea că pentru toate candidaturile s-a 

constatat îndeplinită condiția cunoașterii limbii engleze/franceze. 

Stabilirea ordinii de prioritate pentru candidaturile selectate s-a realizat în funcţie de posibilitatea şi 

disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul 

de pregătire. Astfel, au fost avute în vedere activitatea didactică, calitatea de formator SNG, publicarea unor 

lucrări de specialitate. De asemenea, în aplicarea criteriului specializării în domeniul ce face obiectul 

seminarului – combaterea terorismului – a fost acordată prioritate candidatului care își desfășoară activitatea 

în cadrul unei instanțe de judecată cu competenţă în această materie. 

Ca urmare a aplicării criteriilor menționate, candidaţii selectaţi de INM în vederea participării la 

seminar sunt următorii: 

1. Denis Gabriela Ghervase – Tribunalul Dolj; 

2. Camelia Liliana Barbu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari. 

 

Aplicarea în concret a criteriilor de selecţie pentru seminarul cu tema Radicalisation: Prevention and 

Detection – 10-11 martie 2016, Bruxelles (Belgia), s-a făcut după cum urmează: 

La aprecierea relevanței programului pentru activitatea profesională au fost avute în vedere  

informațiile rezultate din scrisorile de intenție și CV-urile candidaților, referitoare la specializarea în materia 

dreptului penal.  
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Referitor la criteriul neparticipării recente la alte forme de pregătire internaţională, s-a constatat faptul 

că toţi magistraţii care şi-au depus candidaturile pentru această activitate de formare au participat la seminarii 

internaţionale în anul 2015. La efectuarea selecţiei au fost avute în vedere candidaturile magistraţilor care nu 

au participat/nu au fost selectaţi la acţiuni de formare din cadrul programului. 

Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze/franceze s-a realizat având în vedere informațiile 

relevante rezultate, după caz, din CV-uri și scrisorile de intenție (pentru candidaturile care nu au fost însoțite 

de certificate de competență lingvistică), respectiv cele din documentele care atestă cunoașterea limbii 

engleze/franceze, toate coroborate şi cu informaţii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii 

străine, realizată de candidaţi cu ocazia înscrierii la alte programe de formare, în cazurile în care astfel de 

informații au fost disponibile în baza de date a INM. 

Stabilirea ordinii de prioritate pentru candidaturile selectate s-a realizat în funcţie de specializarea în 

domeniul ce face obiectul seminarului – combaterea terorismului, fiind acordată prioritate candidatului care 

își desfășoară activitatea în cadrul unei instanțe de judecată cu competenţă în această materie. De asemenea, a 

fost avută în vedere posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea 

acces prin participarea la programul de pregătire. Astfel, s-au luat în considerare activitatea didactică, calitatea 

de formator INM, calitatea de membru în comisiile  constituite în cadrul unor concursuri/examene INM. 

Ca urmare a aplicării criteriilor menționate, candidaţii selectaţi de INM în vederea participării la 

seminar sunt următorii: 

1. Monica Vădana – Curtea de Apel Bacău; 

2. Cornelia Cîrjeu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; 

3. Ioana Luciana Hanganu – Judecătoria Piatra Neamţ. 

 

 

 

 

 

 


