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Recrutarea unui formator colaborator  
la disciplina Dezvoltare personală și abilități non-juridice  

în cadrul Departamentului de formare inițială 
 

- Centralizarea rezultatelor în urma parcurgerii procedurii de selecţie din perioada 23 
februarie 2016 – 22 iunie 2016– 

 
 

În baza prevederilor art. 108 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară cu 

modificările şi completările ulterioare, INM a declanșat procedura de recrutare a unui formator 
colaborator la disciplina Dezvoltare personală și abilități non-juridice, în cadrul 
Departamentului de formare inițială. 

La data de 23 februarie 2016 a fost declanşată procedura de recrutare pentru această 
poziție, cu respectarea formelor de publicitate impuse de prevederile Statutului personalului de 

instruire al INM (aprobat prin Hot. CSM 531/2012), termenul limită pentru depunerea 
candidaturilor fiind 25 martie a.c.  

În urma publicării anunţului, au fost înregistrate următoarele candidaturi: 
 

1. Simona-Tunde Aldea, judecător, Judecătoria Tîrgu-Mureș 
2. Arina Corsei Vultureanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 

București 
3. Cristina Maria Mihalcea, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București, formator 

colaborator la Școala Națională de Grefieri 
4. Laurențiu Sorescu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, formator 

cu normă întreagă la INM 
5. Corina Voicu, judecător, detașat în Consiliul Superior al Magistraturii, director Direcția 

legislație, documentare și contencios din cadrul CSM 
 

Într-o primă etapă, eliminatorie, comisia de selecţie a evaluat, pe baza documentaţiei 
transmise, admisibilitatea dosarelor de înscriere sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerinţe, 
stabilite de Statutul personalului de instruire: 

 
a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor; 
b) respectarea documentaţiei de înscriere indicate în anunţul cu privire la recrutare; 
c) vechimea în magistratură sau în profesie şi o bună reputaţie în domeniul în care 

activează; 
d) experienţa profesională în domeniul specific postului scos la concurs; 
e) lucrările publicate, dacă este cazul; 
f) cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; 
g) cunoştinţe operare calculator; 

  
 În urma evaluării admisibilităţii dosarelor de înscriere comisia de selecție a acordat 
tuturor candidaților înscriși calificativul „recomandabil”, astfel aceștia calificându-se pentru 
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următoarea etapă eliminatorie, constând într-un  interviu în faţa comisiei de selecţie, criteriile 
de evaluare fiind următoarele (punctaj de la 1 la 10): 
 

a) capacitatea de comunicare şi relaţionare în lucrul cu adulţii; 
b) cunoştinţe disciplinare aprofundate, raţionamente, susţinerea argumentată a 

punctelor de vedere; 
c)  capacitate de documentare  din diverse surse, în limba română şi în  limbi de 

circulaţie internaţională; 
d) capacitatea de planificare şi organizare; 
e) cunoştinţe şi abilităţi didactice (metode de formare şi tehnici de evaluare); 
f) disponibilitatea de a colabora, de a contribui şi de a se integra în cadrul 

instituţional (INM, catedră etc.)  
 

Interviul s-a desfăşurat în perioada 27 aprilie 2016 - 11 mai 2016, potrivit programării 
comunicate candidaților. 
 

După susţinerea probei interviului, comisia de selecţie a realizat un clasament al 
candidaţilor, acordând punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile indicate mai sus, 
constatând că doamna judecător Corina Voicu și doamna procuror Arina Corsei Vultureanu au 
întrunit punctajul minim 8, calificându-se pentru următoarea probă constând în susţinerea unei 
secvenţe demonstrative de seminar. 
 

În cea de a treia etapă a procedurii de recrutare, candidatele au susţinut la data de 22 
iunie 2016  - în prezenţa comisiei de selecţie –  o secvenţă demonstrativă de seminar în faţa 
unei grupe de auditori de justiţie,  criteriile de evaluare fiind următoarele: 

 
a) centrarea activităţii pe formare de abilităţi practice şi atitudini;  
b) secventarea logică a conţinutului tematic; 
c) adecvarea metodelor de formare la obiectivele de învăţare şi la profilul grupului; 
d) respectarea caracteristicilor de învăţare la adulţi; 
e) logica şi corectitudinea exprimării în domeniul de specialitate; 
f) utilizarea resurselor materiale adecvate; 
g) gestionarea resursei de timp; 
h) elementele de noutate în abordare şi informaţie. 
 

La sfârşitul secvenţei demonstrative, candidatele au fost invitată să realizeze o auto-
evaluare în faţa comisiei de selecţie.  

 
De asemenea, auditorii de justiţie în faţa cărora au fost susţinute secvenţele 

demonstrative au completat un scurt chestionar de evaluare. Chestionarele completate au fost 
înaintate comisiei de selecţie, având caracter consultativ. 
 

După susţinerea secvenţei demonstrative de seminar, comisia de selecţie a acordat 
punctaje de la 1 la 10, întocmind clasamentul candidaților. Astfel, în urma evaluării 
corespunzătoare etapei susţinerii secvenţei demonstrative, comisia de selecție a constatat că 
atât doamna procuror Arina Corsei Vultureanu cât și doamna judecător Corina Voicu au 
depăşit punctajul minim 8 (rezultând din media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare 
criteriu enunţat), formulând recomandarea în vederea recrutării pentru candidatul cu punctajul 
cel mai mare, respectiv doamna procuror Arina Corsei Vultureanu. 
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În conformitate cu dispozițiile art. 15 al. 7 1 din Statutul personalului de instruire, 
aprobat prin Hotărârea CSM 531/2012, completat cu modificările aduse de Hotărârea CSM nr. 
71/2016, candidații care au obținut punctajul minim 8, dar pentru care nu s-a făcut propunerea 
de recrutare din lipsa locurilor disponibile, vor fi trecuţi pe o listă de rezervă, din care, în 
eventualitatea identificării necesității ocupării unui alt loc la disciplina respectivă, acești 
candidați vor putea fi propuși de către Consiliul Științific în calitate de formatori colaboratori 
 în maximum un an de la încheierea procedurii de recrutare. 

 

  

Candidaţii care doresc să li se comunice punctajul obţinut în urma parcurgerii etapelor 
procedurii de selectie sunt rugaţi să contacteze Departamentul de Formare a Formatorilor al 

INM, la următoarea adresă: ruxandra.ana@inm-lex.ro. 
 
 

 
 


