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ANEXA 1 

 

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA LISTELOR DE PARTICIPANŢI 

 

Începând din anul 2005 INM beneficiază de o bază de date cu toţi judecătorii şi procurorii, în care sunt 

înregistrate acţiunile de formare continuă la care aceştia participă. Baza de date a fost completată cu toate 

informaţiile deţinute de INM pentru anii 2003 - 2015, înregistrându-se acţiunile de formare la care a participat 

fiecare magistrat în această perioadă. 

Informaţiile primite de la curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt introduse în baza de 

date şi sunt centralizate, pentru fiecare seminar programat în anul 2016 urmând a se realiza o listă cu toţi 

magistraţii care au optat pentru acel seminar. 

În cazurile în care numărul de opţiuni depăşeşte numărul locurilor disponibile pentru un seminar se va 

proceda la selectarea participanţilor pentru acel seminar, urmând a fi avute în vedere următoarele criterii şi 

principii: 

1. numărul de seminarii la care a participat anterior magistratul, urmând a se da prioritate celor care 

nu au beneficiat de cursuri de formare în ultimii 3 ani; 

2. specializarea magistratului, urmând a se da preferinţă magistraţilor care îşi  desfăşoară activitatea în 

domeniul vizat de seminarul respectiv; 

3. alte criterii, specifice seminarului în cauză (cum e cazul seminariilor realizate în colaborare cu 

formarea continuă descentralizată, deschise participării magistraților din anumite curţi de apel sau parchete de pe 

lângă curți de apel). 

Fiecare criteriu are alocat un anumit număr de puncte, ordonarea magistraţilor în lista realizându-se în 

funcţie de punctajul obţinut. Pentru orice seminar, vor fi preferaţi magistraţii care nu au mai beneficiat de formare 

în ultimii ani. 

Criteriile de selecţie vor fi precizate în cazul fiecărei liste de participanţi în parte, inclusiv punctajul acordat 

urmare a aplicării criteriilor de mai sus. Listele vor fi publicate pe pagina de internet a INM. 

Magistraţii care se află pe lista celor care au optat pentru un seminar, dar nu au fost incluşi în lista de 

participanţi (punctajul obţinut nu le-a permis să se încadreze în numărul de locuri disponibile pentru o anumită 

acţiune de formare) vor fi incluşi  în mod automat în lista de rezervă, astfel încât, dacă unul din magistraţii 

selectaţi nu mai doreşte sau nu mai poate să participe la seminar, va fi invitat următorul magistrat de pe lista de 

rezervă. 


