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ANUNȚ 
privind rezultatele selecției  magistraŃilor participanŃi la seminarul cu tema „Language training on the vocabulary of 

judicial cooperation in civil matters”, organizat la București, în perioada 12-16 iunie 2017 
   
 
 În urma anunțului publicat pe pagina web a INM, în cadrul procedurii de selecție au fost depuse candidaturi de 
către 9 magistrați, toate în termen.  
 Toate candidaturile au fost depuse pentru grupele de limba engleză.  

 La realizarea selecției au fost avute în vedere criteriile menŃionate în anunŃul publicat pe site-ul INM: 
� relevanŃa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs; 
� neparticiparea la seminare cu aceeași temă organizate în cadrul programului Lingvistic sau la alte forme de 

pregătire internațională; 
� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin participarea la 

seminar; 
� cunoașterea temeinică (nivel minim B2) a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse 

de candidați. 
 
Aplicarea în concret a criteriilor de selecŃie s-a făcut după cum urmează: 
 

a) Criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului a fost considerat îndeplinit pentru 
toate candidaturile înscrise în procedura de selecție.  

b) Criteriul posibilităŃii şi disponibilităŃii magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin participarea 
la seminar s-a considerat a fi întrunit de toate candidaturile. 

c) În aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internaŃională a fost acordată prioritate 
candidaților care nu figurează cu participări la forme de pregătire internaŃională prin intermediul sau finanțate de 
INM (stagii în cadrul Programului de schimb de magistraŃi derulat de EJTN, vizite de studiu la CEDO, CJUE, alte 
seminare internaționale etc.) și care nu au fost propuși în vederea participării în cadrul unor proceduri de selecție 
în curs, pentru alte acțiuni de formare care urmează a fi organizate de EJTN în anul 2017 și, în continuare, 
magistraților care nu figurează cu participări recente la activități de formare internaționale. 

 Astfel, s-a constatat că dintre cei 9 magistrați 1 magistrat nu figurează cu nicio participare la acțiuni 
internaționale, 1 magistrat figurează cu ultima participare internațională în anul 2014, 4 magistrați au ultima 
participare internațională înregistrată în anul 2015, 1 magistrat figurează cu ultima participare internațională în anul 
2016 iar 2 magistrați au fost selectați pentru participare la acțiuni de formare care se vor desfășura în anul 2017.  
 În aplicarea criteriului au fost avute în vedere informaŃiile furnizate de candidaŃi în CV-uri şi informaŃiile din 
baza de date gestionată de INM privind participările internaŃionale ale magistraŃilor. 

d) Ordinea de prioritate între candidații care figurează cu participări anterioare la activități de formare internaționale a 
fost stabilită în funcție de: 
- data ultimei participări internaționale, fiind acordată prioritate magistraților care nu au participări recente la 

astfel de activități; 
- numărul participărilor și tipul acestora (seminarii, stagii de lung durată), în cazul candidaților care figurează cu 

ultima participarea internațională la nivelul aceluiași an. 
e) Pentru toate candidaturile s-a constatat îndeplinirea condiției cunoașterii limbii engleze. 
 

A. Având în vedere informațiile transmise de organizatorul seminarului (EJTN), în sensul că, din totalul de 8 locuri 
rezervate României pentru acest seminar, 6 urmează a fi alocate grupelor de limbă engleză, INM decide 
selectarea, în vederea participării, în ordine, a următorilor magistrați: 

 
1. Doamna judecător Marcela Olimpia FILIMON, Curtea de Apel Oradea 
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2. Doamna judecător Andreea Daniela TITERLEA, Tribunalul Gorj  
3. Doamna judecător Dorina Mihaela BEREȘ, Curtea de Apel Oradea 
4. Doamna judecător Maria Alina NECULAI, Curtea de Apel Suceava 
5. Doamna judecător Silvia IOSA, Tribunalul Alba 
6. Doamna judecător Ana Maria NICOLCESCU, Tribunalul Gorj 

 
 În ipoteza suplimentării numărului de locuri alocat României pentru grupele de limba engleză, INM decide 
selectarea, în vederea participării, în ordine, a următorilor magistrați: 
 

1. Doamna judecător Cristina DUȚĂ, Tribunalul Constanța 
2. Doamna procuror Anemari IORGULESCU, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 
3. Doamna judecător Beata BEREKMÉRI-ERDÉLY, Judecătoria Miercurea Ciuc  

 
 

B. Având în vedere informațiile transmise de organizatorul seminarului (EJTN) în sensul că, din totalul de 8 locuri 
rezervate României pentru acest seminar, 2 locuri sunt alocate grupei de limba franceză, precum și faptul 
că în procedura de selecție nu au fost depuse candidaturi pentru grupa de limba franceză, se decide 
declanșarea unei proceduri suplimentare de selecție, pentru grupa de limba franceză – 2 locuri.  

 
IMPORTANT! 
MagistraŃii selectaŃi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării participării numai după primirea invitației 

oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate 
corespondenței EJTN. 
 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM un raport privind 
activităŃile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute şi soluŃiile relevate, precum şi orice 
alte informaŃii de natură să permită o evaluare a calităŃii şi eficacităŃii programului. 

 


