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Recrutarea a 4 coordonatori de practică  

pentru auditorii de justiţie din anul II de studiu 

în cadrul parchetelor 

 

- Centralizarea rezultatelor în urma parcurgerii primelor etape ale procedurii de 

selecţie din perioada 29 noiembrie 2016 – 29 martie 2017– 

 

  

În baza prevederilor art. 108, alin 1, din Legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară cu modificările şi completările ulterioare, INM a anunţat la data de 29 noiembrie 

2016 declanşarea procedurilor de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi de coordonatori de 

practică – parchete - pentru auditorii de justiţie din anul II de studiu în cadrul 

Departamentului de formare iniţială 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 30 decembrie 2016. 

 

În urma publicării anunţului, au fost înregistrate următoarele candidaturi: 

 

1. Andreea Raluca Prepeliță, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, 

București 

2. Cristina Corina Francu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, 

București 

3. Mihai Aurelian Mesaroș, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, 

București 

4. Marius Popa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, București 

5. Irina Ștefania Țilimpea (Burtea), procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 

5, București 

6. Bogdan Rocsin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, București 

 

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 selecţie a acordat 

candidaţilor înscrişi calificativul „recomandabil”, astfel încât aceştia s-au calificat 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, după caz, 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.)  

 

Până la susținerea probei interviului, s-a retras din concurs candidatul Marius Popa. 

 

Interviul s-a desfăşurat în data de 29 martie 2017, potrivit programării comunicate 

candidaţilor. 

 

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 domnii procurori Mihai Aurelian Mesaroș, Cristina Corina Francu și Irina 

Ștefania Țilimpea (Burtea) au întrunit punctajul minim 8, calificându-se pentru următoarea 

probă constând în susţinerea unei perioade de probă în cadrul programului de stagiu al 

auditorilor de justiţie din anul II de studiu. 

 

 

Programarea în vederea susţinerii perioadei de probă va fi comunicată în timp util 

candidaţilor calificaţi. 
 

Candidaţii care doresc să li se comunice punctajul obţinut în urma parcurgerii etapelor 

procedurii de recrutare sunt rugaţi să contacteze Departamentul de Formare a Formatorilor al 

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

  

 

mailto:ruxandra.ana@inm-lex.ro

