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PARTEA I.  

CONSIDERAȚII GENERALE 

Date referitoare la formarea continuă realizată de INM în cursul 
anului 2016 
 

 

Două mari provocări au marcat formarea continuă realizată de Institutul Naţional al 

Magistraturii în ultimii ani: pe plan intern - adoptarea a patru noi coduri și a altor acte normative cu 

impact asupra activităţii judiciare, iar pe plan extern - nevoia crescândă de cooperare judiciară 

internaţională. Printr-o abordare instituţională consecventă și graduală au fost obţinute progrese 

constante în formarea continuă, cât privește ambele direcţii de acţiune.  

Strategia din ultimii ani a fost una de consolidare și dezvoltare instituţională. Pornind de la 

strategiile naţionale, sectoriale sau interne relevante, INM a încercat să-și atingă obiectivele asumate 

și, în același timp, s-a concentrat pe crearea de noi instrumente și oportunităţi de formare, răspunzând 

cu promptitudine și uneori chiar anticipând nevoile specifice ale sistemului judiciar. 

Resursele umane și materiale necesare au fost asigurate prin menţinerea unei finanţări 

constante de la bugetul de stat, prin încheierea a numeroase parteneriate interinstituţionale, la nivel 

naţional și internaţional, precum și prin participarea în programe internaţionale de anvergură. În acest 

sens, amintim proiectele ample derulate în ultimii ani în cadrul Programului de cooperare elveţiano - 

român pentru reducerea disparităţilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse și în 

cadrul Mecanismului Financiar Norvegian. 

Ca o caracteristică generală, anul de formare 2016 a reprezentat un an cu o activitate intensă a 

INM, materializată în volumul mare și în diversitatea acţiunilor de formare judiciară. Deși a 

înregistrat o ușoară scădere faţă de anul 2015, activitatea a fost orientată spre creșterea calităţii 

actului de formare, spre aprofundarea tematicii, spre acoperirea imediată a nevoilor de formare 

apărute (cum ar fi cele legate de noile coduri în materie fiscală și insolvenţa persoanei fizice) și spre 

utilizarea metodelor moderne de învăţare (e-learning). 

Anul 2016 a confirmat implicarea Institutului pe plan internaţional, preocupare s-a concretizat 

în diferite colaborări cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în participarea INM la programe de 

cooperare europeană sau regională, precum și la o serie de conferinţe sau seminarii internaţionale. 
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Dezvoltarea culturii judiciare europene se bazează nu doar pe legislaţia Uniunii Europene, ci 

și pe familiarizarea judecătorilor și a procurorilor cu instrumentele juridice europene, pe cunoașterea 

și înţelegerea reciprocă de către aceștia a sistemelor judiciare naţionale, precum și pe utilizarea 

limbilor străine. În acest context, le revine, în primul rând, instituțiilor din cadrul statelor membre 

misiunea de a integra pe deplin dimensiunea europeană în cadrul activităţilor proprii de formare 

judiciară.  

Dezvoltarea componentei internaţionale a formării judecătorilor și procurorilor români a fost 

posibilă prin participarea INM în cadrul activităţilor EJTN, prin parteneriatele dezvoltate de INM cu 

alte școli și instituţii de formare europene, precum și prin deschiderea unor seminarii naţionale 

participării magistraţilor străini prin intermediul Catalogului EJTN și al Catalogului EJTN Plus. 

În afara celor două direcţii de acţiune menţionate,  INM  a acţionat și în cursul anului 2016 

pentru atingerea tuturor celorlalte obiective ale formării continue, prin formarea specializată sau în 

vederea dobândirii celei de-a doua specializări a magistraţilor, dezvoltarea abilităţilor non-juridice ale 

acestora și prin asigurarea pregătirii judecătorilor și procurorilor admiși în magistratură în condiţiile 

art. 33 din Legea nr. 303/2004.  

 
Datele detaliate privind formarea continuă realizată de INM în cursul anului 2016 vor fi 

expuse în continuare.   

 

A. Acţiuni de formare continuă realizate la nivel național în cursul anului 2016 

Ca o caracteristică generală, anul de formare 2016 a reprezentat un an cu o activitate intensă 

a INM, materializată în volumul mare și în diversitatea acțiunilor de formare judiciară.  

În cadrul calendarului din anul 2016 s-au desfășurat 224 activități de formare deschise 

participării judecătorilor si procurorilor, însumând 4.332 de participări la aceste activități. Au fost 

avute în vedere domenii variate, destinate formării specializate a magistraților și unificării practicii 

judiciare: au fost organizate activități de formare în domeniul noilor coduri civil, penal, de procedură 

civilă și procedură penală, în domeniul dreptului administrativ, al dreptul muncii, dreptul familiei. 

Am prevăzut activități de formare în domeniul dreptului consumatorului, al achizițiilor publice, al 

societăților comerciale, al insolvenței, al dreptului bancar. Au fost incluse activități de formare care 

pun în dezbatere aspecte de practică care vizează piața de capital, infracțiunile economico-financiare, 

criminalitatea informatica, criminalistica. O atenție specială am acordat-o, în acest an, insolvenței 

persoanei fizice, respectiv Codului fiscal si Codului de procedură fiscală, fiecare curte de apel 

beneficiind de cate un seminar în fiecare din aceste două domenii.  



 5 

Ca și în anii anteriori, au fost incluse activități de formare în domeniul dreptului Uniunii 

Europene, al cooperării judiciare internaționale în materie civilă si penală și al drepturilor omului. În 

afară de seminariile dedicate acestor domenii, aspecte de drept UE sau de drepturile omului au fost 

incluse și în alte seminarii, acolo unde tematica a impus astfel de trimiteri. 

 Un număr important de seminarii a fost organizat in domeniul dezvoltărilor abilitaților non-

juridice ale magistraților. S-a avut in vedere organizarea de seminarii în domeniul englezei și al 

francezei juridice, al comunicării, al combaterii discriminării, eticii și deontologiei, medierii. 

O parte din activitățile de formare a fost inclusă în program sub rezerva aprobării finanțării 

acestora de către partenerul străin. Este vorba despre seminariile incluse în proiectul “Consolidarea 

capacitații sistemului judiciar din Romania de a face față noilor provocări legislative si 

instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, respectiv cele care urmau a se 

desfășura în cadrul proiectului “Asistență pentru consolidarea capacitații instituționale in domeniul 

formarii judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” cofinanțat printr-un grant din 

partea Elveției. Toate activitățile de formare care s-au aflat în această situație au fost incluse în 

calendar cu o mențiune în acest sens. 

Ambele proiecte au parcurs în anul 2016 o procedură de prelungire a finanțării, care însă a 

avut o durată mai mare decât cea preconizată inițial. Deși prelungirea a fost aprobată în ambele 

cazuri, momentul la care această aprobare a intervenit a produs unele întârzieri, INM aflându-se în 

situația de a amâna (în unele cazuri, pentru anul 2017) 65 de seminarii dintre cele planificate pentru 

acest an. Așa se explică faptul că numărul seminariilor și al participărilor a cunoscut o ușoară scădere 

față de anul anterior. 

 Menționăm și că în cursul anului 2016 INM a lansat două sesiuni de formare prin  cursuri e-

learning dezvoltate în materia noilor coduri, deschise participării judecătorilor si procurorilor.   

Exprimată în cifre, toată această activitate din anul 2016 poate fi sintetizată astfel: 

INM a organizat un număr de 224 seminarii de formare continuă, la care s-a înregistrat un 

număr de 4.332 de participări din partea judecătorilor, procurorilor și a personalului de specialitate 

juridică asimilat magistraților (participări efective). Un număr de 3.475 de magistrați au participat la 

seminarii (diferența între numărul de participanți și numărul de participări efective este motivată de 

faptul că unii magistrați au participat la mai multe acțiuni de formare în cursul anului 2016).  

La aceste activități de formare se adaugă 54 de cursuri e-learning (corespunzător a două 

sesiuni de formare bazate pe cele 27 de cursuri e-learning elaborate de INM în materia Codului civil, 

a Codului de procedură civilă, a Codului penal și a Codului de procedură penală), la care au 

participat, în varianta coordonată de un formator INM, 148 de magistrați, cu un total de 896 

participări (fiecare magistrat a optat, în medie, pentru 5 - 6 cursuri e-learning).  
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În ceea ce privește numărul participărilor la acțiunile de formare continuă, evoluția în timp a 

acestora poate fi ilustrată astfel:  
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Așadar, în 2016 INM a format 49% din numărul magistraților din sistem, procent obținut 

prin raportarea numărului de 3.475 participanți la seminariile de formare continuă la numărul de 

7.063 judecători și procurori din sistem1.  

 

34753588

Au participat la
cel putin o
actiune de
formare in
2016

Nu au
participat la
actiuni de
formare in
2016

 
 

 

Dintre cele  4.332 de participări ale magistraților și personalului din sistemul judiciar 

formați în cadrul seminariilor 2.780 au fost efectuate de judecători, 1.447 de procurori, 60 de 

magistrați asistenți din cadrul ICCJ, 45 personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor din 

cadrul MJ, CSM și P.ICCJ  

 

2780

1447

60 45 Judecători

Procurori

Magistraţi
asistenţi

Asimilaţi

 
În ceea ce privește numărul opțiunilor formulate de magistrați la momentul transmiterii 

listelor de seminarii la începutul anului 2016, 6.428 dintre aceștia au formulat opțiuni pentru a 

participa la cel puțin una dintre acțiunile organizate de INM . 

 

                                                 
1 Cifră menționată în Raportul privind starea justiției pentru anul 2015. 
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Un număr total de 3.318 (51,6%) dintre magistrații care au formulat opțiuni au participat la 

seminarii de formare continuă. Cum am arătat, un număr de 65 de seminarii programate inițial pentru 

acest an și pentru care au fost formulate opțiuni au fost amânate pentru 2017, din cauza întârzierilor 

în demararea proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului Financiar Elvețian, respectiv în cadrul 

Mecanismului Financiar Norvegian. Trebuie menționat faptul că numărul participărilor este diminuat 

și de scăderea numărului activităților de formare organizate, în fiecare an fiind organizate activitățile 

permise de capacitatea instituțională a INM și de fondurile disponibile, provenite de la bugetul de stat 

sau din surse extrabugetare.  

De asemenea, dintre magistrații care au fost selectați și invitați să participe în urma 

opțiunilor formulate, unii nu au răspuns invitației, aflându-se, în general din motive obiective, în 

imposibilitate de a se prezenta.  

33183110

Au formulat
optiuni si au
participat la
cel putin o
actiune de
formare in
2016

Nu au
participat la
actiuni de
formare in
2016, desi au
formulat
optiuni

 În ceea ce privește domeniile în care INM a asigurat formare, accentul a fost pus și în 2016 pe 

formarea în materia noilor coduri: 48 de seminarii și conferințe au fost dedicate acestui obiectiv, 

rezultatul fiind un număr de 1.006 de magistrați formați (648 judecători și 356 procurori, 1 

magistrat asistent și 1 personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor) în 1.051 participări 

(676 judecători și 373 procurori, 1 magistrat asistent și 1 personal de specialitate juridică asimilat 

magistraţilor).  

Precizăm că 6.233 din judecătorii si procurorii din sistem (88%) au participat, de la 

adoptarea noilor coduri și până în prezent, la cel puțin o acțiune de formare în materia noilor coduri.  
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6233

830
Au participatla
cel putin o
actiune de
formare in
materia noilor
coduri
Nu au
participat la
actiuni de
formare in
materia noilor
coduri

 
 

În ceea ce privește numărul participărilor înregistrate până în prezent la activități de formare 

în materia noilor coduri menționăm că s-au înregistrat 19.314 de participări (12.779 din partea 

judecătorilor și 6.366 din partea judecătorilor, 93 personal de specialitate juridică asimilat 

magistraților, 76 magistrați asistenți), cifră care exprimă efortul de formare realizat de INM în acest 

domeniu. 

Activitățile de formare continuă au fost interconectate cu un alt demers realizat de INM - 

întâlnirile președinților secțiilor specializate din cadrul ICCJ și curților de apel, dedicate identificării 

și dezbaterii aspectelor de practică judiciară neunitară. Exercițiu inițiat în cadrul anului 2014 cu 

sprijinul CSM, aceste întâlniri s-au bucurat de o largă apreciere, fapt ce ne-a determinat să dublăm 

numărul acestora la 9 în anul 2015, respectiv 10 întâlniri în 2016 (8 întâlniri au fost programate 

pentru instanțe, o întâlnire pentru parchete și una comună, în materie penală). Eficiența ambelor 

programe a fost potențată de contribuția formatorilor INM, care au adus în discuție în cadrul 

întâlnirilor președinților secțiilor specializate, aspectele semnalate de magistrați la seminariile 

organizate la nivel descentralizat. Pe de altă parte, concluziile acestor întâlniri nu au fost doar 

publicate pe site-ul INM și comunicate de participanți în cadrul instanțelor și parchetelor proprii, dar 

au fost și diseminate în cadrul seminariilor și conferințelor organizate. 

Menționăm că în cursul anului 2015 au fost finalizate 27 de cursuri e-learning elaborate în 

domeniul noilor coduri, în cadrul proiectului Asistență pentru consolidarea capacității instituționale 

în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri, derulat prin 

Programul de Cooperare Elveţiano - Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse. Magistrații au avut posibilitatea să opteze pentru accesarea acestor 

cursuri în mod organizat, beneficiind de coordonarea unui formator INM. O primă serie a cursurilor 

coordonate de tutore a început la date de 15 septembrie 2015. Inițiativa s-a bucurat de un real succes, 

ceea ce ne-a determinat să continuăm acest demers și în anul 2016. În cele două sesiuni din acest an 

148 de magistrați au formulat opțiuni de înscriere la cursurile e-learning. Faptul că fiecare din acești 
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magistrați s-a înscris la 5 - 6 cursuri e-learning a avut drept consecință înregistrarea unui număr de 

896 de înscrieri.  

Totodată, cursurile au fost postate de platforma e-learning a INM, fiind deschise accesului 

public. Astfel, nu doar magistrații, dar și orice altă persoană interesată au posibilitatea de a urma 

cursurile în mod individual, direct pe platforma INM, prin introducerea unui user name și a unei 

parole anunțate public.  

 

B. Contribuția INM la dezvoltarea spațiului judiciar comun european  

Și în anul 2016, preocuparea INM de a contribui la crearea unui spațiu juridic european bazat 

pe încredere, s-a concretizat în colaborări cu instituții sau organizații internaționale, precum și în 

participarea INM într-o serie de conferințe internaționale, programe de cooperare europeană sau 

regională. 

•   Astfel, INM a fost reprezentat la întâlnirile organelor de conducere și de lucru ale Rețelei 

Europene de Formare Judiciară/European Judicial Training Network (EJTN), respectiv: Adunarea 

Generală a Rețelei, întrunirile Comitetului de Pilotaj al Rețelei (Steering Commitee), întâlnirile 

grupului de lucru „Programe”, ale grupului de lucru „Programul de schimb”, ale grupului de lucru 

“Metodologii de formare judiciară”, ale sub-grupului de lucru „Drept civil” și ale sub-grupului de 

lucru „Drept administrativ”, cu mențiunea că instituția noastră a găzduit o parte dintre aceste 

întâlniri. De asemenea, experții și formatorii INM au participat, în calitate de reprezentanți sau 

moderatori, la seminariile și întrunirile organizate cu de către EJTN care au avut loc în cursul anului 

2016, respectiv, în cadrul Programului lingvistic EJTN în domeniul Drepturilor omului (Language 

training on the vocabulary of Human Rights’ EU Law), noului grup de lucru Metode Judiciare de 

Formare (Judicial Training Methods), sub-grupului de lucru „Drept administrativ”, sub-grupului de 

lucru Civil și la întâlnirile organizate de EJTN cu reprezentanți ai altor instituții sau agenții europene. 

• În acest an reprezentanții INM au participat la seminariile, grupurile de lucru sau 

conferințele organizate de către Comisia Europeană în domenii precum: combaterea rasismului, 

xenofobiei și a altor forme de intoleranță, combaterea problemelor privind antisemitismul și ura față 

de musulmani, proprietate intelectuală și legislația în domeniul concurenței.  

• Tot în această perioadă, reprezentanții și formatorii INM au participat la întâlnirile  

coordonatorilor organizate în cadrul proiectelor de colaborare cu instituții de formare europene în 

Italia: Proiectul JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7724 “Research on the implementation of Brussels IIa 

regulation in first instance courts of the EU”, coordonat de către Școala Națională de magistratură 
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din Franța (ENM), și respectiv, Proiectul  JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8703 ”Roadmap to European 

effective Justice (RE-Jus): Judicial training ensuring effective redress to fundamental rights 

violations”, coordonat de către Universitatea din Trento. 

• Reprezentantul INM a participat în acest an la prima ”Întâlnire a Instituțiilor Naționale de 

Formare Judiciară”, organizată de către Biroul European de Sprijin pentru Azil (European Asylum 

Support Office - EASO), agenție a Uniunii Europene, în Malta.  

Alte activități internaționale la care Institutul Național al Magistraturii a fost 

reprezentat 

• Experții și formatorii INM au reprezentant instituția la conferințele, seminariile și 

atelierele de lucru organizate de către alte școli de magistratură din Europa și de  către Academia de 

Drept European de la Trier (ERA), în domenii precum: dreptul procedural european, concurenței, 

antidiscriminare, cooperarea judiciară în domeniul dreptul familiei sau litigiilor transfrontaliere, 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, 

cooperare judiciară în materie penală, dreptul mediului, protecția consumatorului, migrație și dreptul 

la azil etc.    

• Reprezentantul INM a fost invitat să participe la Chișinău în Republica Moldova, la 

Forumul România – Republica Moldova în domeniul justiției ”Reforma justiției și lupta împotriva 

corupției în perspectivă europeană”, organizat de către ministerele de justiție din Republica Moldova 

și din România.  

•  Tot în cadrul colaborării dintre INM și Consiliul Europei menționăm aici participarea 

formatorilor instituției noastre la Conferința anuală a Programului HELP, întrunirea Consiliului 

Consultativ al HELP Programme și Întâlnirea Anuală ”HELP in the 28”.   

• La invitația șefului Misiunii Eupol Copps reprezentantul INM a participat la un schimb de 

experiență cu specialiștii din cadrul Institutului de Justiție Palestinian, la Ramallah, în Palestina. 

• INM a participat la evenimentele organizate de Rețeaua de Formare Euro-Arabă 

(European- Arab Judicial Training Network – EAJTN) în acest an, respectiv, Adunarea Generală a 

Rețelei și la un ”Seminar de formare a formatorilor”, organizate la Barcelona.  
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Institutul Național al Magistraturii – partener în proiecte finanțate de Comisia 

Europeană 

Și în anul 2016 INM  a început sau a continuat derularea activităților în cadrul unui număr de 

23 de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, din care 17 proiecte de parteneriat coordonate de 

instituții partenere din țară și din Europa, cum sunt: Ministerul Justiției, IGPR, Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Asociația Pro Refugiu Romania, Freedom House, 

Centrul Român de Politici Europene (CRPE), Școala Națională de Magistratură din Franța (ENM), 

S.S.R. Internațional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, 

Institutul pentru Inițiative Legale din Bulgaria (Institute for Legal Initiatives - BILI), Academia de 

Drept European de la Trier (ERA), Institutului Universitar European de la Florența (EUI), 

Universitatea din Trento și Ludwig Boltzmann Institut of Human Rights (BIM) – Austria. 

Contribuția Elvețiană pentru Uniunea Europeană extinsă 

Ca urmare a economiilor realizate în perioada 2012 – 2015, Consiliul Federal Elvețian a decis 

aprobarea finanțării continuării a două proiecte, perioada de implementare fiind de 18 luni de la 

semnarea noilor acorduri cu partea română reprezentată de către Consiliul Superior al Magistraturii, 

Institutul Național al Magistraturii fiind unul dintre beneficiarii proiectelor, și anume:  

a) „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor 

și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, beneficiarii finali ai proiectului fiind INM și Școala 

Națională pentru Grefieri. În cadrul proiectului se vor desfășura atât activități de formare 

profesională adresate cu prioritate judecătorilor și procurorilor români (8 conferințe naționale în 

domeniul unificării practici judiciare, 10 seminarii în materia executării pedepselor, 5 seminarii în 

domeniul comunicării, 6 seminarii în domeniul managementului, 6 seminarii în domeniul achizițiilor 

publice, 6 seminarii în domeniul executării silite, 6 seminarii în materia dreptului familiei și 6 

seminarii în materia insolvenței. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi derulate activități de 

completare a modelelor de acte procesuale elaborate în cadrul ghidului de acte procesuale deja 

elaborat în cadrul proiectului anterior, prin adaptarea și integrarea acestor acte în ECRIS precum și 

dezvoltarea ghidului de cereri de chemare în judecată.  

b) „Îmbunătățirea capacității de formare profesională pentru judecătorii  și procurorii români 

în domeniul luptei împotriva corupției și a criminalității economice și financiare” beneficiarii finali 

ai proiectelor fiind Direcția Națională Anticorupție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și INM.    
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Cum am mai arătat, proiectele au parcurs în acest an o procedură de prelungire a finanțării, 

care însă a avut o durată mai mare decât cea preconizată inițial. Deși prelungirea a fost aprobată în 

ambele cazuri, momentul la care această aprobare a intervenit a produs întârzieri semnificative, INM 

aflându-se în situația de a amâna în integralitate pentru anul 2017 activitățile preconizate pentru anul 

2016.  

Mecanismul Financiar Norvegian 

Proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face 

față noilor provocări legislative și instituționale” a demarat în cursul anului 2014.  

În anul 2016, INM a continuat implementarea activităților de formare profesională prin 

organizarea, în domeniul noilor coduri, a 13 seminarii la nivel descentralizat, cu sprijinul curților de 

apel și al parchetelor de pe lângă curțile de apel (7 seminarii fiind organizate în luna martie și 6 în 

luna aprilie). La aceste seminarii a participat un număr de 199 judecători și 97 procurori. De 

asemenea a fost organizată și ultima conferință având ca temă aspecte de practică neunitară 

intervenite de la intrarea în vigoare a Codului penal și Codului de procedură penală. Conferința a fost 

transmisă on-line, pe pagina web a INM. La elaborarea agendei conferinței au fost avute în vedere 

problemele de practică neunitară semnalate de instanțe în aplicarea noilor coduri penal și de 

procedură penală.  

Începând cu data de 26 aprilie 2016, durata acordului de parteneriat încheiat în cadrul 

proiectului a fost prelungită până la data de 30 aprilie 2017, în perioada septembrie 2016 – aprilie 

2017 urmând a fi organizate 45 de seminarii în domeniul noilor coduri, 1 conferință internațională în 

domeniul dreptului fiscal, 1 conferință internațională privind insolvența persoanei fizice, 4 seminarii 

în domeniul dreptului consumatorului și 4 seminarii având ca temă redactarea hotărârilor 

judecătorești. Și în cazul acestui proiect procedura de prelungire a finanțării a avut o durată mai mare 

decât cea preconizată inițial, fapt ce a produs unele întârzieri, INM aflându-se în situația de a amâna 

(în unele cazuri, pentru anul 2017) unele din activitățile preconizate pentru acest an.  

 

Programul de schimb al autorităților judiciare coordonat de EJTN 

Programul presupune un schimb de magistrați și formatori între statele implicate, în cadrul 

unor stagii cu o durată de 10 zile lucrătoare. 

Astfel, 186 de magistrați români au fost selectați să participe la diversele componente ale 

programului de schimb: stagii de 2 săptămâni (94 de magistrați), vizite la CEDO (14 magistrați), 
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vizite la CJUE (17 magistrați), vizite de studiu la diferite instituții europene din Bruxelles (5 

magistrați), vizite EUROJUST (3 magistrați), vizite de studiu în cadrul formării inițiale (30 de 

auditori), schimb de formatori (8 formatori). De asemenea, 5 magistrați au participat într-un stagiu de 

grup, 5 magistrați au participat în stagii dedicate conducătorilor de instanțe și parchete, iar alți 4 

magistrați au fost propuși pentru stagii specializate. Un alt judecător a beneficiat prin intermediul 

INM de 1 stagiu de lungă durată (10 luni) la CJUE. 

Totodată, 119 magistrați, auditori de justiție și formatori din țările membre EJTN au 

participat la stagii organizate de INM în România. 

 

Catalogul EJTN 

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară întocmește, în fiecare an, un catalog al acțiunilor cu 

participare internațională realizate de instituțiile partenere, magistrații din statele membre având 

posibilitatea să se înscrie la oricare din acțiunile cuprinse în catalog. INM a inclus 20 de seminarii 

proprii în Catalogul EJTN și Catalogul EJTN Plus în anul 2016. 34 de judecători și procurori 

europeni au participat la seminarii deschise de INM participării internaționale; similar, 64 de 

magistrați români au participat în anul 2016 la seminariile incluse de alte școli de magistratură în 

Catalogul EJTN sau Catalogul EJTN Plus.  

 

Programe de formare și seminarii organizate în cadrul EJTN  

EJTN derulează cu sprijinul statelor membre o serie de programe proprii de formare, care 

beneficiază de sprijin financiar de la Comisia Europeană. În acest mod, 63 magistrați români au 

participat la seminarii organizate de EJTN în cursul anului 2016, aceștia beneficiind de finanțare de 

la EJTN.   

INM a găzduit în 2016 un seminar organizat de sub-grupul de lucru Lingvistic al EJTN. Un 

procuror român a participat ca expert în cadrul unui seminar al sub-grupului de lucru Drept penal. 

Totodată, un procuror, un formator cu normă întreagă INM și doi lingviști români au fost experți în 

proiectul lingvistic, un formator cu normă întreagă a fost expert în cadrul unui seminar organizat de 

sub-grupul Drept administrativ. În plus, specialistul în științele educației INM a fost formator în 

cadrul seminariilor organizate de grupul de lucru Metodologii de formare judiciară.  
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Cooperarea cu ERA - Academia de Drept European 

Colaborarea cu ERA a continuat și în 2016: 26 de magistrați români au participat prin 

intermediul INM la 14 dintre seminariile organizate de această instituție. Mai mult, INM a găzduit un 

seminar ERA la București, doi formatori români fiind implicați ca experți în desfășurarea acestui 

seminar. 

 

Cooperarea cu Ambasada SUA la București 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 730 din 16.06.2016 a fost aprobată implicarea CSM, prin 

INM, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii 

prin creșterea cunoașterii sistemului judiciar din Statele Unite ale Americii”. Proiectul a avut ca 

principal obiectiv facilitarea înțelegerii sistemelor judiciare ale Statelor Unite ale Americii (SUA) 

și României de către practicieni și sporirea cooperării dintre autoritățile judiciare și de aplicare a 

legii din cele două state. 

În realizarea acestui obiectiv au fost prevăzute mai multe activități, cea mai importantă 

fiind organizarea unei vizite de studiu în SUA pentru 10 magistrați români, vizită care s-a 

desfășurat cu sprijinul Biroului pentru Educație și Cultură al Departamentului de Stat al SUA. 

Costurile aferente vizitei de studiu, cu excepția celor aferente transportului internațional au fost 

suportate de partea americană.  

 

Cooperarea cu IRZ 

În anul 2016, 2 magistrați români au participat la două stagii organizate de IRZ în Germania. 

 

Cooperarea cu AEAJ – Asociația Europeana a Judecătorilor Administrativi 

În 2016 INM a organizat două seminarii de formare continuă în colaborare cu AEAJ, la care 

au participat 8 judecători străini identificați cu sprijinul AEAJ 

 

Alte seminarii internaționale 

Un număr de 15 judecători si procurori români au participat la alte seminarii și activități 

internaționale, organizate în cadrul parteneriatelor și relațiilor internaționale dezvoltate de INM 
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În concluzie, în anul 2016 un număr total de 366 judecători și procurori români au 

participat în străinătate la diverse forme de pregătire profesională, iar 161 de judecători și 

procurori străini au venit în România prin intermediul programelor în care INM este partener.  

 

Obiectivele formării continue pentru anul 2017. Elemente de noutate. 
Particularități 
 

Programul de formare continuă pentru anul 2017 a fost realizat după metodologia urmată și 

anii anteriori, fiind rezultatul analizei mai multor documente: 

 sinteza răspunsurilor trimise de instanțe si parchete referitoare la domeniile (temele) 

pentru care magistrații doresc să se organizeze acțiuni de formare în cursul anului 2017; 

 propunerile formatorilor INM și ale responsabililor cu formarea continuă referitoare la 

programul de formare continuă pentru anul 2017; 

 propunerile transmise de către partenerii instituționali ai INM; 

 fișele de evaluare a acțiunilor de formare pentru anul 2016, de unde au fost selectate 

observațiile și sugestiile participanților în ceea ce privește activitatea viitoare de formare 

desfășurată de INM; 

 analiza datelor statistice referitoare la tipurile de cauze soluționate de instanțe în cursul 

anilor 2015 și 2016; 

 analiza datelor statistice referitoare la numărul de opțiuni formulate de magistrați pentru 

seminariile de formare continuă incluse în programul de formare continuă pentru anul 

2016, raportat la numărul de locuri oferite; 

 analiza cauzelor aflate pe rolul CEDO; 

 analiza programelor de formare continuă desfășurate în anii 2015 și 2016; 

 analiza documentelor strategice ale Uniunii Europene; 

 analiza altor documente europene care conțin aspecte privind formarea judiciară: 

Programul Stockholm, adoptat de Consiliul European în decembrie 2009, Comunicarea 

Comisiei Europene nr. 551 din 13 septembrie 2011 privind formarea judiciară, Avizul nr. 
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4 privind formarea inițială și continuă specifice judecătorilor la nivel național și 

european; 

 Rapoartele intermediare ale Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu 

privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și 

verificare; 

 Strategiile naționale, sectoriale sau ale instituțiilor din cadrul sistemului judiciar; 

 Raportul privind starea justiției și Raportul de activitate al Ministerului Public pe anii 

2015 și 2016. 

 

Urmare analizei realizate s-a apreciat ca obiectivele formării reținute prin programele de 

formare anterioare rămân valabile și pentru anul 2017, cu următoarea ordine de prioritate: 

1. Pregătirea magistraților în privința evoluțiilor legislative majore din sistemul legal 

românesc aduse de intrarea în vigoare a codurilor civil, penal, de procedură civilă și de 

procedură penală și a altor modificări legislative importante, cum sunt Codul fiscal și 

Codul de procedură fiscală, precum și cele privind insolvența persoanei fizice sau 

achizițiile publice;  

2. Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraților; 

3. Pregătirea magistraților în domeniul dreptului european: drept UE, CEDO, cooperare 

judiciară internațională în materie civilă și penală. Întărirea cooperării europene și 

regionale; 

4. Asigurarea pregătirii judecătorilor și procurorilor admiși în magistratură în condițiile art. 

33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor; 

5. Formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări; 

6. Dezvoltarea abilitaților non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei 

punți de comunicare eficiente între magistrați și societate. Implicarea judecătorilor și 

procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiție. 

 

Programul de formare din acest an continuă, în linii mari, direcțiile de formare trasate în 

perioada anterioară. Ne vom concentra în continuare eforturile pentru pregătirea magistraților în 

privința modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc și pentru unificarea practicii 

judiciare, prin organizarea de conferințe naționale și workshop-uri la nivelul curților de apel, dar și 



 18 

prin intermediul întâlnirilor dedicate identificării și discutării aspectelor de practică judiciară 

neunitară.  

Continuă eforturile pentru formarea specializată a magistraților, atât în domenii noi, 

punctuale, în care se resimte nevoia de informație, cât și în domenii clasice, în care este necesară o 

viziune de ansamblu asupra materiei studiate. 

Vom continua să oferim activități de formare în materia drepturilor omului și a dreptului 

Uniunii Europene, în materia cooperării judiciare internaționale, convinși fiind de importanța și 

utilitatea unui astfel de demers, de necesitatea integrării magistratului român în spațiul juridic 

european. Păstrăm, așadar, deschiderea internațională pe care am dat-o în ultimii ani acțiunilor 

noastre de formare, prin invitarea unor formatori și experți străini, prin oferirea posibilității 

judecătorilor și procurorilor din alte state membre de a participa la seminariile organizate de INM, 

prin implicarea în proiectele internaționale implementate de EJTN sau de alte instituții de formare din 

străinătate.  

Un loc important îl are, și în acest an, preocuparea INM de a implica judecătorii și procurorii 

români în dezvoltarea politicilor publice în justiție, de a consolida relația dintre magistrați și 

societatea civilă contemporană, de a contribui la formarea unui magistrat adaptat realităților și 

adaptabil în perspectiva provocărilor schimbării rapide a societății. Astfel, obiectivul vizând formarea 

magistraților în ceea ce privește abilitățile non-juridice ocupă din nou o pondere importantă, etica și 

deontologia profesională, managementul instanței, comunicarea interpersonală și organizațională, 

dezvoltarea personală, medierea, combaterea discriminării, franceza și engleza juridică fiind doar 

câteva dintre domeniile de formare care tind spre realizarea acestui deziderat. 

Importante resurse materiale și de timp vor fi din nou direcționate către formarea magistraților 

recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. 

Continuă parteneriatele stabilite anterior cu o serie de instituții și organisme, parteneriate care 

îi permit Institutului să rămână activ și alert la nevoile de formare ale sistemului și la semnalele 

primite din afara acestuia. Alături de instituțiile sale partenere, INM este în măsură să organizeze 

seminarii de formare centrate pe probleme reale, corect identificate, pentru a oferi o informație de 

calitate, o abordare multidisciplinară și o perspectivă interprofesională2.  

                                                 
2 Parteneriatele încheiate și proiectele de cooperare realizate cu Școala Națională de Grefieri, Uniunea Națională a 
Barourilor din România, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcția Generala Antifraudă Fiscală, Banca Naționala 
a României, Camera Consultanților Fiscali, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, Consiliul 
Concurenței, Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital, Inspectoratul General al Poliției Române, Centrul 
Multifuncțional de Pregătire Schengen, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați – UNCHR, Institutul pentru 
Drepturile Omului - Ludwig Boltzmann Gesellschaft -BIM AEAJ - Asociația Europeană a judecătorilor specializați în 
soluționarea cauzelor de drept administrativ, sau Freedom House sunt în măsură să îndeplinească aceste deziderate și să 
conducă la atingerea standardelor pe care ni le propunem. 
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În ceea ce privește elementele de noutate aduse de programul de formare continuă în acest 

an, evidențiem următoarele aspecte: 

1. În cadrul obiectivului general referitor la pregătirea magistraților în privința modificărilor 

legislative majore din sistemul legal românesc am inclus, în acest an,  trei domenii importante, care 

necesită o pregătire atentă, aprofundată și complexă din partea judecătorilor români: insolvența 

persoanei fizice, achizițiile publice, respectiv Codul fiscal și Codul de procedură fiscală.  

Cele trei materii se adaugă domeniilor avute în vedere anterior în cadrul acestui obiectiv – 

noile coduri civil, penal, de procedură civilă și de procedură penală. 

În materia Codului fiscal și Codului de procedură fiscală INM va organiza o conferință cu 

transmitere on-line, la care vor fi invitați să participe cei mai buni specialiști din domeniu, experți 

care au participat la elaborarea actelor normative, precum și alți actori-cheie în implementarea 

acestora. Conferința își propune să furnizeze informații clare, coerente cu privire la instituțiile nou 

introduse, să evidențieze principalele modificări intervenite, să furnizeze interpretări judicioase ale 

textelor legale. În rândul participanților se vor număra judecători specializați, persoane cu experiență 

și disponibilitate în diseminarea informațiilor primite. Calitatea dialogului stabilit între formatori și 

participanți va fi esențială pentru reușita conferinței. Pentru a răspunde cât mai multor întrebări, 

anterior conferinței, dar și pe parcursul desfășurării acesteia, judecătorii vor avea la dispoziție o 

adresă de email la care vor putea transmite propuneri de teme de dezbatere. 

Mesajul transmis în cadrul conferinței se va completa cu un seminar de formare continuă 

organizat la nivel centralizat în aceeași materie, realizat în colaborare cu Camera Consultanților 

Fiscali din România.  

În cazul insolvenței persoanei fizice vor fi organizate la nivel centralizat 6 seminarii de 

formare continuă, care vin să completeze conferința realizată în anul 2016 în această materie. În acest 

fel reușim nu doar să transmitem unui număr mare de beneficiari o informație corectă și coerentă, dar 

creăm și cadrul atât de necesar dezbaterilor și schimbului de idei. 

În ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, vom organiza 6 seminarii de formare 

continuă prin programul finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Elvețian. Alte două întâlniri se 

vor realiza în cooperare cu CNSC - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor şi ANAP - 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Acestea se vor realiza sub forma unor întâlniri 

semestriale ale judecătorilor, consilierilor de soluționare a contestațiilor din cadrul CNSC, 

specialiștilor ANAP şi a alte categorii de experți, în vederea unificării practicii judiciare şi 

administrativ-jurisdicționale în materia atribuirii contractelor de achiziție publică, contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.  
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2. Un alt aspect de noutate care merită semnalat este dezvoltarea fără precedent a 

componentei e-learning a activității de formare continuă. 

În anii anteriori, INM a pus la dispoziția magistraților două cursuri de formare e-learning, 

ambele în materia drepturilor omului. Începând cu anul 2015, când, în cadrul proiectului Asistență 

pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor 

pentru aplicarea noilor coduri, derulat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, au fost 

finalizate 27 de cursuri e-learning în domeniul noilor coduri, portofoliul de cursuri e-learning deschis 

judecătorilor și procurorilor români s-a îmbogățit.  

Vom rula, în continuare, cele 27 de module e-learning elaborate, pentru anul 2017 fiind 

prevăzute două sesiuni de formare e-learning: o primă sesiune va fi lansată în prima jumătate a 

anului, iar o a doua în toamnă, urmând a fi astfel organizate în total 54 de cursuri. 

La acestea se adaugă un nou curs e-learning, în materia dreptului muncii, preconizat pentru a 

veni în sprijinul magistraților care doresc să dobândească cunoștințe în această materie. Cursul își 

propune să devină un instrument care să contribuie la perfecționarea judecătorilor care își desfășoară 

activitatea în acest domeniu. 

3. Un alt element de noutate vizează includerea, în programul de formare continuă, a unor 

domenii noi, în care INM nu a realizat anterior acțiuni de formare, respectiv, creșterea numărului 

de acțiuni de formare oferite în anumite domenii în care s-a simțit o nevoie specială de formare.  

Acest demers se înscrie în preocuparea INM de a oferi o formare pluridisciplinară, care oferă 

un răspuns prompt la semnalele transmise de sistem, dar și de societate, în ansamblul său. 

Au fost introduse domenii noi, relevante prin importanta lor în contextul social actual: unul 

dintre acestea este migrație și azil, domeniu în care urmează să organizăm, în cooperare cu Înaltul 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNCHR) 3 seminarii având ca temă de dezbatere 

importanța instanțelor de judecata în procedura de azil, un seminar având ca temă de dezbatere rolul 

parchetelor și curților de apel în aplicarea măsurilor restrictive pentru solicitanții de azil şi un seminar 

care are ca obiectiv discutarea unor aspecte privind practica instanțelor competente în materia 

azilului.  

De asemenea, INM va organiza în 2017, în calitate de partener în cadrul proiectului 

“ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS”, coordonat de 

Institutul Universitar European (EUI), un seminar cu tema: “Migrația și dreptul la azil”.  

Aceste programe se adresează judecătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor 

competente să judece cazuri din domeniul migrației și dreptului la azil, respectiv în cadrul 

judecătoriilor sau tribunalelor din raza centrelor Inspectoratului General pentru Imigrări și din cadrul 

secțiilor de contencios administrativ și fiscal de la nivelul curților de apel. 
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Alte domenii nou introduse vizează: combaterea traficului de persoane, combaterea traficului 

de droguri, îmbunătățirea accesului la justiție și combaterea discriminării, executări civile şi 

executări penale. 

Semnalăm, cu titlu de exemplu, o serie de seminarii pe care INM le va organiza în domenii 

de nișă, unele nou introduse, cum sunt: contracte internaționale, mediere în materie comercială, 

percheziții informatice, realocarea copiilor sau drepturile persoanelor condamnate (îmbunătățirea 

condițiilor de detenție), altele care continuă inițiative anterioare: drepturile, sprijinirea și protecția 

victimelor criminalități, audierea minorilor și interacțiunea cu aceștia în cursul procedurilor 

judiciare, lucrul cu categoriile vulnerabile sau aflate în situații vulnerabile – copii, vârstnici, 

persoane cu dizabilități, persoane instituționalizate sau alte categorii de persoane, combaterea 

violenței în familie, aplicarea Regulamentelor UE în materie de familie şi succesiuni. 

O inițiativă aparte este organizarea, în acest an, a unui seminar cu tema Judgecraft (arta de a 

fi judecător). Cursul este o replică a seminarului cu aceeași denumire, organizat de către Judicial 

College din Marea Britanie și se va concentra asupra setului de abilități comune aplicabile 

judecătorilor la toate nivelurile de jurisdicție, iar tematica va include elemente privind 

comportamentul judiciar și etica, capacitatea de adaptare judiciară și practicarea abilităților non-

juridice în sala de judecată.  

Semnalăm, ca element de noutate, introducerea unor seminarii noi de dezvoltare personală 

deschise participării judecătorilor şi procurorilor. Programul își propune să ofere participanților 

cadrul de analiză și autoevaluare a unui set de abilități non-juridice considerate relevante nu doar 

pentru profesie, ci și pentru viața personală: comunicare, relaționare, poziționare față de sine și 

ceilalți, încredere, adaptare, managementul situațiilor conflictuale etc., în scopul identificării nevoilor 

proprii de dezvoltare a comportamentelor și competențelor în aria profesională și personală. 

Alte domenii, deși incluse în programele de formare din anii anteriori, au fost reluate, date 

fiind actualitatea lor și nevoia magistraților de a dobândi cunoștințe în aceste materii: dreptul 

concurenței, clauze abuzive în relația profesionist – consumator, piața de capital, achiziții publice, 

insolvență, drept bancar, drept administrativ, dreptul muncii și asigurărilor sociale, criminalitate  

economico-financiară, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, spălarea 

de bani și recuperarea prejudiciului infracțiunii, criminalitate informatică, tehnici de redactare a 

hotărârilor judecătorești şi managementul cauzei, mediere. 

În acest context, semnalăm cooperarea cu BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare, care în acest an s-a intensificat şi care atinge domenii cum sunt: piața de capital (două 

seminarii: Capital Market Legislation, respectiv Law and Market), criminalitate economico-
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financiară (Economics and Financial Crimes), mediere comercială (Alternative Dispute Resolution - 

Commercial Mediation), contracte internaționale (International Contracts).  

Relevantă este din acest punct de vedere şi cooperarea cu Ambasada SUA, care ne va sprijini 

în organizarea unui seminar în domeniul criminalității informatice prin identificarea unor  experți 

americani în investigarea acestui tip de infracțiuni. Această activitate continuă o serie de activități şi 

programe anterioare ale INM în materie şi își propune să aducă în atenția judecătorilor şi procurorilor 

români noile modalități de comitere a infracțiunilor informatice şi modalitatea de investigare a 

acestora. Întrucât informațiile primite de la companiile private sunt foarte valoroase în investigarea 

acestor tipuri de infracțiuni, la acest seminar vor fi invitați ca vorbitori şi reprezentanți ai unor 

companii private din România (de ex. OLX, Okazii etc.) şi din străinătate (Western Union, eBay 

etc.).  

Parteneriatele încheiate cu instituții sau organizații relevante în domeniile identificate au 

reprezentat un factor important, care a permis INM să conceapă activități de formare de calitate, 

centrate pe nevoi reale, pe probleme identificate în practică. Implicarea acestor instituții, precum și 

organizarea de evenimente comune, la care sunt invitați reprezentanți ai altor profesii, au permis 

inițierea și întreținerea unui dialog interprofesional relevant, de natură să faciliteze o înțelegere 

aprofundată a specificului fiecărui domeniu.  

4. Acest an va aduce şi o intensificare a cooperării cu Școala Națională de Grefieri (ŞNG), 

sens în care s-a dublat numărul activităților comune şi a crescut semnificativ numărul activităților 

deschise participării grefierilor. Domeniile avute în vedere pentru activitățile comune sunt, în acest 

an: cooperare judiciară internațională în materie civilă şi în materie penală, respectiv executări civile 

şi executări penale. Grefierii vor putea participa, şi în acest an, în cadrul celor 8 conferințe organizate 

în materia Codului civil, a Codului penal, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură 

penală.  

5. Pentru anul 2017 ne propunem să creștem și mai mult utilizarea instrumentelor tehnice 

care permit transmiterea, cu mijloace moderne, a informației, în mod simultan, către un număr mare 

de beneficiari.  

Avem în vedere realizarea de transmisiuni on-line pentru o serie de seminarii realizate în 

domenii relevante, pentru care vom înregistra un interes deosebit din partea magistraților și care, din 

motive financiare, nu pot fi replicate într-un număr suficient de mare. Identificarea seminariilor 

transmise se va realiza la o dată ulterioară, pornind de la numărul de opțiuni venite din partea 

magistraților, urmând a se acorda preferință acelor seminarii care au înregistrat un număr mare de 

opțiuni. 
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Avem în vedere, totodată, posibilitatea organizării de webinare în domenii care presupun un 

grad mai mic de interactivitate, concentrându-se în special pe transmiterea de informații de la 

formator la magistrații beneficiari, experiența anterioară și felul în care asemenea activități au fost 

percepute de către magistrați încurajându-ne în acest demers. 

6. Trebuie menționată o modificare intervenită în dispozițiile Regulamentului privind 

modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi 

procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute3 în ceea ce privește magistratul care nu poate 

participa la seminarele, conferințele sau orice alt program de formare profesională, organizate de 

INM sau la nivel descentralizat, pentru care şi-a exprimat opțiunea şi pentru care a fost selectat4. 

Potrivit noilor prevederi regulamentare, magistratul are obligația să anunțe imposibilitatea 

participării, de îndată ce a intervenit motivul justificat care a determinat această situație, cu cel puțin 

48 de ore înaintea începerii seminarului, iar în situațiile în care imposibilitatea participării intervine 

cu mai puțin de 48 de ore înaintea începerii seminarului sau dacă magistratul, în mod justificat, nu 

poate îndeplini această obligație, cauzele exoneratoare se apreciază de ordonatorul de credite, pe baza 

propunerii organizatorului activității de formare profesională şi a documentelor justificative depuse 

de magistratul în cauză5. Notificarea imposibilității de prezentare se poate realiza prin orice mijloace 

de comunicare scrisă către organizatorul activității de formare, fiind transmis, de regulă, persoanei de 

contact indicate în cuprinsul invitației de participare la activitatea de formare respectivă6.  

În cazul lipsei nejustificate de la activitatea de formare, al neîndeplinirii obligației de 

notificare sau al nedepunerii documentelor justificative, magistratul va fi obligat să suporte 

cheltuielile efectuate de către organizator în vederea participării acestuia la activitatea de formare la 

care nu a participat sau a participat doar parțial7. 

 

                                                 
3 Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005. 
4 Art. 51 alin 1 din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a 
judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute. 
5 Art. 51 alin 2 din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a 
judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute. 
6 Art. 51 alin 3 din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a 
judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute. 
7 Art. 52 din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi 
procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute. 
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PARTEA A II-A. 

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA  ACȚIUNILE DE 

FORMARE CONTINUĂ DESFAȘURATE DE INM. 

CRITERIILE ȘI PROCEDURA DE SELECȚIE 

După aprobarea Programului de formare continuă pentru anul 2017 de către Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acesta va fi transmis instanțelor și parchetelor, cu rugămintea de 

a-l comunica fiecărui judecător și procuror, alături de invitația INM de a opta pentru 3 acțiuni de 

formare continuă la care ar dori să participe în cursul anului 2017. 

Fiecare magistrat are posibilitatea să opteze pentru cel mult 3 seminarii de formare continuă 

în domeniile în care dorește să se specializeze sau în acele domenii în care simte nevoia dobândirii 

unor cunoștințe suplimentare. 

Precizăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul privind modul de 

desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a 

rezultatelor obținute8, opțiunile se transmit, prin intermediul conducerii instanțelor si parchetelor, 

după analizarea și aprobarea lor în colegiul de conducere al instanței, respectiv parchetului, iar 

conducerile instanțelor și parchetelor au obligația de a lua măsurile ce se impun pentru a permite 

judecătorului sau procurorului să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform 

planificării aprobate de colegiul de conducere. 

INM va centraliza informațiile primite de la curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de 

apel și va proceda la întocmirea listelor de participanți. Listele definitivate vor fi afișate pe site-ul 

INM, astfel încât acestea să poată fi avute în vedere la programarea ședințelor de judecată și a 

celorlalte activități în care sunt implicați magistrații selectați. 

Cu privire la întocmirea listelor de participanți formulăm următoarele precizări: 

- din anul 2005 INM beneficiază de o bază de date cu toți judecătorii și procurorii, în care 

sunt înregistrate acțiunile de formare continuă la care aceștia participă. Baza de date a fost 

completată cu toate informațiile deținute de INM pentru anii 2003 - 2016, înregistrându-se 

acțiunile de formare la care a participat fiecare magistrat în această perioadă; 

                                                 
8 Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 322 din 24 august 2005. 
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- informațiile primite de la curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea sunt introduse în 

baza de date și sunt centralizate, pentru fiecare seminar programat în anul 2017 urmând a 

se realiza o listă cu toți magistrații care au optat pentru acel seminar. 

În cazurile în care numărul de opțiuni depășește numărul locurilor disponibile pentru un 

seminar se va proceda la selectarea participanților pentru acel seminar, urmând a fi avute în vedere 

următoarele criterii de selecție: 

1. specializarea magistratului, urmând a se da preferință magistraților care își desfășoară 

activitatea în domeniul vizat de seminarul respectiv; 

2. numărul de seminarii la care a participat anterior magistratul, dându-se prioritate celor 

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

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

colaborare cu formarea continuă descentralizată, deschise participării magistraților din 

circumscripția anumitor curți de apel sau a parchetelor de pe lângă curtea de apel). 

Fiecare criteriu are alocat un anumit număr de puncte, ordonarea magistraților în listă 

realizându-se în funcție de punctajul obținut. Pentru orice seminar, vor fi preferați magistrații care nu 

au mai beneficiat de formare în ultimii ani. 

Criteriile de selecție vor fi precizate în cazul fiecărei liste de participanți în parte, inclusiv 

punctajul acordat, urmare a aplicării criteriilor de mai sus. Listele vor fi publicate pe pagina de 

internet a INM. 

Magistrații care se află pe lista celor care au optat pentru un seminar, dar nu au fost incluși  în 

lista de participanți (punctajul obținut nu le-a permis să se încadreze în numărul de locuri disponibile 

pentru o anumită acțiune de formare) vor fi incluși  în mod automat în lista de rezervă, astfel încât, 

dacă unul din magistrații selectați nu mai dorește sau nu mai poate să participe la seminar, va fi 

invitat următorul magistrat de pe lista de rezervă. 
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PARTEA A III-A. 

ASPECTE BUGETARE 

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse Programul de formare continuă, INM a procedat la 

alcătuirea propunerii de buget pe 2017, ținând seama de faptul că pregătirea magistraților în funcție 

se realizează, în cadrul programului de formare continuă, din următoarele surse financiare: 

- fonduri bugetare; 

- fonduri externe; 

- fonduri ale instituțiilor și organizațiilor partenere ale INM. 

 

A. Fonduri bugetare 
Din articolul bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (cod 20 „Bunuri si 

servicii”) se vor suporta cheltuielile efectuate pentru cazarea și masa participanților la seminarii, iar 

din articolul  bugetar  10.01.11 (cod 10 „Cheltuieli de personal”),  vor fi suportate cheltuielile legate 

de remunerarea formatorilor care participă la aceste seminarii. 

 

INM a solicitat în proiectul de buget pe anul 2017  fonduri în valoare de 2.990.000 RON 

pentru realizarea acțiunilor de formare continuă. Aceste sume ar fi fost suficiente pentru organizarea 

din fonduri bugetare a aproximativ 165 de seminarii.  

Pentru a se ajunge la aceasta sumă au fost avute în vedere: 

- costul mediu/zi pentru o persoana care participă la un seminar – 260 RON; 

- numărul de seminarii preconizat pentru anul 2017; 

- durata, exprimată în număr de zile, a unui seminar; 

- numărul de magistrați care participă la un seminar. 

 

Până la momentul supunerii spre aprobare a proiectului de Program de formare continuă 

pentru anul 2017 INM nu i-a fost comunicată fila de buget aprobată pentru anul 2017, astfel că 

propunerile noastre au vizat un număr de seminarii finanțate de la bugetul de stat similar cu numărul 

de activități realizate din buget în anul 2016. 

Formarea continuă se realizează, de regulă, prin organizarea de seminarii de 2-5 zile la care 

sunt invitați magistrați din cadrul mai multor curți de apel și al parchetelor de pe lângă acestea. 
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În Programul de formare continuă pentru 2017 a fost inclusă o sesiune de formare cu o durată 

de 12 săptămâni (81 de zile) dedicată pregătirii magistraților numiți în magistratură în condițiile art. 

33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cazarea acestor magistrați se 

va realiza în centrul INM de la Giroc și la București (în Căminul INM), fapt ce permite scăderea 

costurilor acestui tip de formare.  

Mai mult, având în vedere disproporția dintre numărul judecătorilor şi numărul procurorilor declarați 

admiși în urma concursului de admitere in magistratură desfășurat în 2016 (27 de judecători şi doar 3 procurori) 

cursurile procurorilor din cadrul celor 2 module teoretice şi practice în cadrul INM vor fi realizate, 

acolo unde tematica se suprapune, împreună cu grupa de judecători, urmând ca, aceștia să parcurgă o 

secvență de formare comună. Întrucât curricula  procurorilor prevede cu 11 zile de formare mai mult 

în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal, respectiv cu 7 zile de formare mai mult în 

domeniul criminalisticii, în timp ce curricula judecătorilor prevede mai mult cu 18 zile drept 

civil/drept procesual civil, în cele 18 zile rămase formarea se va face separat pentru cele două 

categorii profesionale. 

 

B. Fonduri externe 
În anul 2017, formarea continuă realizată de INM va fi completată cu o serie de proiecte cu 

finanțare externă nerambursabilă: 

 Proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării 

judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi/Assistance for strengthening the training 

capacities for judges and prosecutors in the application of new laws” – proiectul este co-finanțat 

printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă;  

 Proiectul „Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor 

provocări legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to 

face the new legislative and institutional challenges” – proiect finanțat prin Mecanismul Financiar 

Norvegian pentru perioada 2009 – 2014; 

 Proiectul “Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația 

romă și alte grupuri vulnerabile”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian; 

 Proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de a obține rezultate mai bune în lupta 

împotriva corupției mici” - co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul 

Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă – perioada de implementare 2013 – 2017; 
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 Proiectul „JAD - Acțiunea comună împotriva violenței în familie” coordonat de către 

Inspectoratul General al Poliției Române; 

 Proiectul „Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupției în administrația 

publică” coordonat de Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

(DGA); 

 Proiectul Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Cooperation 

between National Competition Law Judges, coordonat de Freedom House România; 

 Proiectul JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6820 „Improving forensic expertise and awareness 

among the judiciary in Bulgaria and Romania”, coordonat de către S.S.R. Internațional - Centrul 

pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, împreună cu INM și Institutul 

Național Judiciar din Bulgaria; 

 Proiectul internațional „Improving conditions related to detention” – al cărui coordonator este 

Academia de Drept European de la Trier (ERA); 

 Proiectul internațional „Cooperarea judiciară și modul de aplicare a Cartei drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene” – al cărui coordonator este Academia de Drept European de la 

Trier (ERA); 

 Proiectul internațional „Better applying the EU Regulations on Family and Succession Law” – 

al cărui coordonator este Academia de Drept European de la Trier (ERA); 

 Proiectul internațional “Judging the Charter – the Charter in judicial practice with a special 

focus on the case of protection of refugees and asylum seekers” coordonat de Institutul pentru 

Drepturile Omului - Ludwig Boltzmann Gesellschaft (BIM); 

 Proiectul “ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National 

Experiences”, coordonat de Institutul Universitar European (EUI). 

 
C. Alte fonduri 

Prin intermediul programelor de parteneriat și pornind de la necesitățile sistemului și pentru 

domeniile care nu pot fi acoperite integral sau în parte din fonduri bugetare, INM a reușit să atragă și 

alte fonduri pentru derularea acțiunilor de formare continuă propuse pentru 2017, finanțarea 

seminariilor fiind posibilă datorită colaborării sau parteneriatelor stabilite cu: 

 EJTN – European Judicial Training Network; 
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 Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, 

 Ministerul Afacerilor Interne – MAI, 

 Banca Națională a României – BNR, 

 Direcția Generală Antifraudă Fiscală - DGAF, 

 Camera Consultanților Fiscali - CCF, 

 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - CNSC, 

 Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență – INPPI; 

 Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital – OPPC; 

 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD; 

 Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați - UNCHR; 

 Ambasada SUA; 

 Institutul pentru Drepturile Omului - Ludwig Boltzmann Gesellschaft -BIM. 
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PARTEA A IV-A. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DIN PROGRAMUL DE 

FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2017 

I. PREGĂTIREA MAGISTRAȚILOR ÎN PRIVINȚA EVOLUȚIILOR 
LEGISLATIVE MAJORE DIN SISTEMUL LEGAL ROMÂNESC  

1. FORMARE ÎN MATERIA CODURILOR CIVIL, DE PROCEDURĂ CIVILĂ, 

PENAL ȘI DE PROCEDURĂ PENALĂ 

A. PROIECTUL ROMÂNO - ELVEȚIAN  “ASISTENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL FORMĂRII JUDECĂTORILOR ȘI 

PROCURORILOR PENTRU APLICAREA NOILOR LEGI” 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Formarea în privința modificărilor legislative majore 

care au apărut prin introducerea noilor coduri a reprezentat și continuă să reprezinte o mare provocare 

pentru INM. Proiectul “Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul 

formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” a fost primul program de mare 

anvergură care a avut drept scop îmbunătățirea capacităților profesionale ale judecătorilor și 

procurorilor români cu privire la aplicarea noilor reglementări. În cadrul proiectului au fost 

organizate 14 conferințe naționale pentru formarea formatorilor INM (4 au fost organizate în 2012, 2 

au fost organizate în 2013 și 8 în 2014), 3 conferințe internaționale cu accent asupra aspectelor de 

drept comparat în ce privește introducerea de noi instituții sau modificarea instituțiilor existente în 

noile coduri (2 au fost organizate în 2013, iar cea de-a treia în 2014). 

Dezbaterile care au avut loc în cadrul acestor conferințe au fost sintetizate în cadrul unor 

broșuri, care au fost plasate în secțiunea site-ului INM dedicată noilor coduri. Broșura dedicată 

Codului Civil a fost descărcată de 9.362 de ori, în timp ce broșura dedicată Codului de Procedură 

Civilă a fost descărcată de 12.182 de ori. Broșurile care sintetizează prelegerile și dezbaterile din 

cadrul conferințelor dedicate Codului Penal și Codului de Procedură Penală au fost finalizate, fiind și 

acestea postate pe site. 
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Au fost organizate 125 seminarii și conferințe dedicate acestui obiectiv, rezultatul fiind un 

număr de 3.129 de persoane formate (1.820 judecători și 1.271 procurori, 4 magistrați asistenți și 34 

experți asimilați magistraților) – 4.265 participări (2.484 judecători și 1.728 procurori, 4 magistrați 

asistenți și 49 experți asimilați magistraților).  

De asemenea, în cursul anului 2015, au fost lansate un ghid conținând modele de acte 

procedurale în materie penală specifice urmăririi penale și judecății și un ghid conținând modele de 

acte procedurale în materie civilă.  

Alte două ghiduri oferă, într-o abordare accesibilă, modele de cereri de chemare în judecată 

(unul în materie civilă și unul în materie penală), atât pentru acțiuni cu un grad redus de complexitate, 

cât și pentru acțiuni de o complexitate ridicată, din perspectiva problemelor faptice și juridice deduse 

judecății (revendicare, partaj de bunuri).  

În cursul anului 2015 au fost finalizate cele 27 de cursuri e-learning prevăzute în cadrul 

proiectului Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării 

judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea codurilor civil, de procedură civilă, penal și de 

procedură penală. Magistrații au avut posibilitatea să opteze pentru accesarea acestor cursuri în mod 

organizat, beneficiind de coordonarea unui formator INM.  

 

Având în vedere că în urma finalizării tuturor activităților s-a realizat o economie substanțială 

în cadrul proiectului, promotorii programului au decis prelungirea perioadei de implementare, pentru 

utilizarea fondurilor rămase. Deşi inițial perioada de prelungire fusese preconizată pentru anul 2016, 

formalitățile administrative legate de finanțarea proiectului au dus la amânarea începerii acestei 

perioade pentru anul 2017. 

 
Activitățile din cadrul programului: Printre activitățile dedicate codurilor civil, de 

procedură civilă, penal și de procedură penală se numără organizarea a 8 conferințe naționale în 

domeniul unificării practicii judiciare în aceste domenii, destinate judecătorilor și procurorilor. 

Vor fi organizate 6 seminarii la nivel centralizat în materia dreptului familiei, care vor 

include teme referitoare la protecția copilului și aspecte legate de tehnicile de audiere ale minorilor. 

De asemenea, printre activitățile nou introduse se are în vedere organizarea a 10 seminarii în materia 

executării pedepselor, respectiv, a 6 seminarii la nivel centralizat în materia executării silite. 

Vom rula, în continuare, cele 27 de module e-learning elaborate în cadrul acestui proiect. 

Pentru 2017 sunt prevăzute două sesiuni de formare e-learning: o primă sesiune va fi lansată în prima 

jumătate a anului, iar o a doua, în toamnă, urmând a fi astfel organizate în total 54 de cursuri. 
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Numărul de activități planificate: În cadrul programului sunt cuprinse: 

• 8 conferințe naționale în domeniul unificării practicii judiciare în domeniul codurilor civil, 

de procedură civilă, penal și de procedură penală, destinate judecătorilor și procurorilor; 

• 6 seminarii în materia dreptului familiei;  

• 10 seminarii în materia executării pedepselor; 

• 6 seminarii la nivel centralizat în materia executării silite; 

• 54 cursuri e-learning. 

 

Durata: Atât conferințele, cât și seminariile de formare continuă vor avea o durată de 2 zile. 

Cursurile e-learning au o durată variabilă, între 3 și 12 săptămâni. 
 

Locul de desfășurare:  Atât conferințele, cât și seminariile se vor desfășura în București. 

 

Grupul țintă: Conferințele se vor adresa, după caz, judecătorilor specializați în 

soluționarea cauzelor civile sau penale și/sau procurorilor. Seminariile organizate în materia dreptului 

familiei vor fi deschise participării judecătorilor și procurorilor care au în competență soluționarea 

acestui tip de cauze, cele dedicate executării pedepselor - judecătorilor specializați în soluționarea 

cauzelor penale și procurorilor, iar seminariile organizate în materia executării silite - judecătorilor 

specializați în soluționarea cauzelor civile de la nivelul judecătoriilor și tribunalelor. 

Cursurile e-learning sunt deschise participării judecătorilor specializați în soluționarea 

cauzelor civile sau penale și procurorilor. 

 
Numărul de participanți: La conferințe vor participa câte 80 de magistrați, în timp ce la 

seminarii vor participa câte 20 de magistrați. 

La cursurile e-learning se pot înscrie câte 40 de magistrați. 

 
Formatorii: Programul va fi susținut de experții selectați în cadrul proiectului, de alți 

experți români și de experți străini. Cursurile e-learning vor fi coordonate de autorii lor sau de 

formatori ai INM. 
 
Finanțarea: Proiectul este finanțat grație contribuției elvețiene, completată de co-finanțarea 

din partea română, asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit bugetului proiectului, 

pentru conferințe organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 50 de participanți, iar pentru 

fiecare seminar se va asigura cazarea unui număr de 10 participanți. 
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B. PROIECTUL ROMÂNO-NORVEGIAN “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 

SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAȚĂ NOILOR PROVOCĂRI 

LEGISLATIVE ȘI INSTITUȚIONALE”  

 
Scopul/Obiectivele specifice: Proiectul “Consolidarea capacității sistemului judiciar 

din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” are drept scop îmbunătățirea 

capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor români cu privire la aplicarea noilor 

reglementări. El a reprezentat o continuare a proiectului româno-elvețian dezvoltat în perioada 2012 

– 2015 în materia noilor coduri.  

În cadrul proiectului s-au derulat activități complexe de formare, care au urmărit 

îmbunătățirea cunoștințelor magistraților români în materia noilor coduri. Astfel, au fost organizate 7 

conferințe naționale cu transmitere on-line (2 în 2014 și 5 în 2015), 90 de seminarii la nivel 

descentralizat (60 de seminarii au fost organizate în cursul anului 2015 și 30 în 2016), 113 workshop-

uri dedicate unificării practicii judiciare în materia noilor coduri (componentă care a completat 

formarea realizată anterior în cadrul seminariilor realizate la nivel descentralizat), seminarii pentru 

formarea formatorilor INM, sesiuni de lucru dedicate consolidării curriculei de formare. 

 
Activitățile din cadrul programului: Printre activitățile avute în vedere s-au numărat 

45 de workshop-uri dedicate unificării practicii judiciare în materia noilor coduri. Din cele 45 de 

seminarii, fiecare curte de apel beneficiază de două seminarii-un seminar în domeniul Codului civil și 

al Codului de procedură civilă și un seminar în domeniul Codului penal și al Codului de procedură 

penală, iar fiecare parchet de pe lângă curtea de apel - de un seminar în domeniul Codului penal și al 

Codului de procedură penală. În cadrul acestui obiectiv au mai rămas de organizat, în 2017, 11 

workshop-uri dedicate unificării practicii judiciare în materia Codului Penal și a Codului de 

Procedură Penală. Aceste activități vin să completeze formarea realizată anterior în această materie. 

 

Durata: Workshop-urile dedicate unificării practicii judiciare au o durată de câte două zile. 

 

Locul de desfășurare: Workshop-urile se vor desfășura la sediile curților de apel sau ale 

parchetelor de pe lângă curțile de apel. 
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Grupul țintă: Workshop-urile se adresează, după caz, judecătorilor specializați în 

soluționarea cauzelor penale, precum și procurorilor.  

 
Numărul de participanți: La activitățile din cadrul proiectului vor participa câte 25 de 

magistrați, pentru fiecare din workshop-urile realizate la nivel descentralizat. 

 

Temele: Tematica seminariilor va consta în prezentarea celor mai importante evoluții ale 

practicii judiciare după intrarea în vigoare a Codului penal și a Codului de procedură penală și va 

avea ca punct de plecare curricula dezvoltată anterior în cadrul proiectului, în special prin abordarea 

aspectelor de practică judiciară neunitară. 

 

Formatorii: Programul va fi susținut de experții selectați în cadrul proiectului. 
 
Finanțarea:  Proiectul este finanțat grație contribuției norvegiene (85%), completată de co-

finanțarea din partea română, asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii (15%). Potrivit 

bugetului proiectului, pentru fiecare seminar organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 7 

participanți. 
 

2. INSOLVENȚA PERSOANEI FIZICE 

A. PROIECTUL ROMÂNO–ELVEȚIAN “ASISTENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL FORMĂRII JUDECĂTORILOR ȘI 
PROCURORILOR PENTRU APLICAREA NOILOR LEGI”-INSOLVENȚA PERSOANEI 
FIZICE 

Scopul/Obiectivele specifice: Proiectul “Asistență pentru consolidarea capacității 

instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” are 

drept scop îmbunătățirea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor români. Având în 

vedere că în urma finalizării tuturor activităților s-a realizat o economie substanțială în cadrul acestui 

proiect și luând în considerare decizia Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), în 

sensul că economiile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar Elvețian pot 

fi utilizate în cadrul acelorași proiecte, proiectul va continua și în cursul anului 2017. În lumina 

noutăților legislative în domeniul insolvenței persoanei fizice (Legea nr. 151/2015), reglementări cu 

impact substanțial asupra activității instanțelor și cu potențial deosebit de creare a unei jurisprudențe 
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ezitante sau chiar contradictorii, s-a apreciat ca oportună și necesară organizarea în acest an a 6 

seminarii de formare continuă în acest domeniu. 

 
Numărul de activități planificate:  În cadrul proiectului se vor organiza 6 seminarii de 

formare continuă în materia insolvenței persoanei fizice. 

 
Durata:  Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor cu atribuții în soluționarea cauzelor în 

acest domeniu de la nivelul judecătoriilor și tribunalelor din întreaga țară. 

 

Numărul de participanți: La fiecare dintre seminarii vor participa câte 20 de judecători. 

 
Formatorii: Programul va fi susținut de experții selectați în cadrul proiectului. 

 

Finanțarea:  Programul va beneficia de finanțare elvețiană, cu o co-finanțare din partea 

română, care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit bugetului proiectului, 

pentru fiecare seminar organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 10 participanți. 
 

3. CODUL FISCAL ȘI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 

A. PROIECTUL ROMÂNO-NORVEGIAN “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAȚĂ NOILOR PROVOCĂRI 
LEGISLATIVE ȘI INSTITUȚIONALE”  

 
Scopul/Obiectivele specifice: Proiectul “Consolidarea capacității sistemului judiciar 

din România de a face fată noilor provocări legislative și instituționale” are drept scop îmbunătățirea 

capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor români. Având în vedere că în urma 

finalizării tuturor activităților programate inițial s-a realizat o economie substanțială, va fi posibilă 

continuarea acestui proiect și în cursul anului 2017. 

În lumina recentelor modificări legislative în domeniul Codului fiscal și al Codului de 

procedură fiscală, reglementări cu impact substanțial asupra activității instanțelor și cu potențial 

deosebit de creare a unei jurisprudențe ezitante sau chiar contradictorii, s-a apreciat ca oportună și 

necesară organizarea în acest an a unei conferințe internaționale, cu transmitere on-line, în acest 

domeniu. 
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Numărul de activități planificate:  În cadrul proiectului va  fi organizată o conferință 

internațională în domeniul Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală, care va fi transmisă on-

line.  

 
Durata:  Conferința va avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Conferința va avea loc în București. 

 
Grupul țintă: Conferința se adresează judecătorilor din cadrul secțiilor specializate de 

contencios-administrativ și fiscal de la nivelul tuturor tribunalelor și curților de apel din întreaga țară, 

precum și judecătorilor din cadrul secției de contencios-administrativ și fiscal a ÎCCJ. 

 
Numărul de participanți: La conferință vor participa 75 de magistrați. 

 
Formatorii: Programul va fi susținut de către  experții selectați în cadrul acestui proiect. 

 
Finanțarea:  Programul va beneficia de finanțare norvegiană, cu o co-finanțare din partea 

română, care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit bugetului proiectului, 

pentru această conferință organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 55 de participanți. 
 

B. EXPERTIZA FISCALĂ JUDICIARĂ CA MIJLOC DE PROBĂ  

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii va organiza - în 

colaborare cu Camera Consultanților Fiscali din România - conferința cu tema Expertiza fiscală 

judiciară ca mijloc de probă. Conferința este dedicată judecătorilor specializați în materie fiscală din 

cadrul instanțelor din întreaga țară. 

 
Numărul de activități planificate:  Programul constă într-o conferință națională. 

 
Durata: Conferința va avea o durată de o zi. 

 
Locul de desfășurare:  Conferința se va desfășura în București. 
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Grupul țintă: Grupul țintă va fi alcătuit din judecători specializați în materia dreptului civil 

și contencios administrativ din cadrul instanțelor din întreaga țară. La conferință vor fi invitați și 

consultanți fiscali. 

 
Numărul de participanți: La această acțiune de formare vor participa 30 de judecători, 

dintre care 15 judecători din București. 

 
Modalitatea de desfășurare a conferinței: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

discuții interactive.  

 
Formatorii: Conferința va fi susținută atât de formatori INM, cât și de specialiști propuși de 

Camera Consultanților Fiscali din România. 

 
Finanțarea: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestei conferințe vor fi suportate de 

către Camera Consultanților Fiscali, urmând ca INM să suporte onorariile formatorilor INM.   

 

4. ACHIZIȚII PUBLICE 

A. PROIECTUL ROMÂNO–ELVEȚIAN “ASISTENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL FORMĂRII JUDECĂTORILOR ȘI 
PROCURORILOR PENTRU APLICAREA NOILOR LEGI”  - ACHIZIȚII PUBLICE 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Proiectul “Asistență pentru consolidarea capacității 

instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” are 

drept scop îmbunătățirea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor români. Având în 

vedere că în urma finalizării tuturor activităților s-a realizat o economie substanțială în cadrul acestui 

proiect și luând în considerare decizia Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), în 

sensul că economiile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar Elvețian pot 

fi utilizate în cadrul acelorași proiecte, proiectul va continua și în cursul anului 2017. În lumina 

noutăților legislative în domeniul achizițiilor publice, reglementări cu impact substanțial asupra 

activității instanțelor și cu potențial deosebit de creare a unei jurisprudențe ezitante sau chiar 

contradictorii, s-a apreciat ca oportună și necesară organizarea în acest an a 6 seminarii de formare 

continuă în această materie. 
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Numărul de activități planificate:  În cadrul proiectului se vor derula 6 seminarii de 

formare continuă în materia achizițiilor publice. 

 
Durata:  Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor, curților de 

apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție specializați în materia contenciosului administrativ. 

 

Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 20 de judecători. 

 
Formatorii: Programul va fi susținut de experții selectați în cadrul proiectului. 
 
Finanțarea:  Programul va beneficia de finanțare elvețiană, cu o cofinanțare din partea 

română, care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit bugetului proiectului, 

pentru fiecare seminar organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 10 participanți. 
 

 

B. ACHIZIȚII PUBLICE – PROGRAM REALIZAT ÎN COLABORARE CU CNSC ŞI ANAP 
 

 
Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor (CNSC), Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și INM vor organiza 

seminarii (întâlniri) semestriale ale judecătorilor și consilierilor de soluționare a contestațiilor din 

cadrul CNSC, la care mai participă și specialiști ANAP şi alte categorii de experți, în vederea 

unificării practicii judiciare şi administrativ-jurisdicționale în materia atribuirii contractelor de 

achiziție publică, contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii.  

 În cadrul acestor acțiuni de formare va fi avută în vedere atât legislația primară în materie 

(Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legea nr. 101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor) și cea secundară 

(H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
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publice; H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale și normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii), cât și legislația terțiară (ordine, instrucțiuni şi 

ghiduri) și jurisprudența națională şi a Uniunii Europene în domeniu. 

De asemenea, vor fi avute în vedere noutățile aduse de noua legislație, cu precădere: strategia 

anuală de achiziții de publice, strategia de contractare, estimarea valorii, documentul unic de achiziții 

publice – DUAE, împărțirea pe loturi, criteriile de calificare şi selecție, criteriile de atribuire, 

modificarea contractelor de achiziții publice, dreptul de proprietate intelectuală în achiziții publice și 

aspecte privind achizițiile durabile: criteriile de mediu, criteriile sociale și de eficiență energetică. 

Totodată, se vor purta dezbateri cu privire la domeniile complementare sectorului achizițiilor 

publice, cum ar fi elemente de management financiar public sau aspecte tehnice incidente 

procedurilor de atribuire (Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul 

financiar preventiv, Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții etc.). 

De asemenea, în cadrul seminariilor vor fi abordate aspecte privind efectele Legii nr. 

101/2016 sub aspectul cadrului procesual specific plângerii şi limitării administrării de probe în 

cursul acesteia, taxa judiciară de timbru aferentă plângerii, suspendarea procedurii de atribuire şi/sau 

a executării contractului, limitele de admisibilitate a analizei în contestație sau plângere atunci când 

acestea conțin motive suplimentare celor dezvoltate în notificarea prealabilă sau, după caz, 

contestație, lipsa motivării concrete din notificarea prealabilă și consecințele acesteia, natura 

intervenției formulate de ceilalți operatori economici în procedura contestației, respectiv intervenție 

voluntară principală /accesorie / sui generis, executarea silită a deciziilor CNSC, cauze de anulare 

sau/şi cauze de nulitate a contractului de achiziție publică, motive de excludere a 

candidatului/ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului – 

cadru, soluționarea contestațiilor în cadrul unor proceduri organizate în baza Legii nr. 100/2016, 

competența în cazul achizițiilor directe, limitele revocării de către autoritatea contractantă a actelor 

administrative emise în cadrul unei proceduri de atribuire, probleme privind lipsa semnăturii 

electronice a DUAE, aplicarea condiției de admisibilitate a ofertei prevăzută de art.137 alin.2 lit. b 

din HG nr.395/2016, sancțiunea necompletării DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de 

autoritatea contractantă, natura juridică a notificării privind utilizarea DUAE din 01.09.2016, 
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inadvertențe de formă şi fond, modul de interpretare a prevederilor art. 134 alin. (10) din Normele 

aprobate prin HG nr. 395/2016. 

La aceste acțiuni de formare vor participa, alături de consilieri de soluționare a contestațiilor 

și alți specialiști, câte 15 judecători din cadrul secțiilor de contencios administrativ și fiscal de la 

nivelul tribunalelor și curților de apel, desemnați în complete specializate în materia achizițiilor 

publice, precum şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție.  

 

Activități în cadrul programului: În anul 2017 vor fi organizate 2 seminarii. 

 

Durata seminariilor:  Seminariile vor avea o durată de 2 zile. 

 

Locația seminariilor:  Seminariile se vor  desfășura la București. 

 

Grupul țintă: La aceste acțiuni de formare vor participa câte 15 judecători din cadrul 

secțiilor de contencios administrativ și fiscal de la nivelul tribunalelor și curților de apel, desemnați în 

complete specializate în materia achizițiilor publice, precum şi un procuror din cadrul Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție. La seminarii vor participa consilieri de soluționare a 

contestațiilor din cadrul CNSC, specialiști ANAP şi alte categorii de experți. 

 

Număr participanți: La fiecare acțiune de formare vor participa câte 15 judecători și un 

procuror. 

Modalitate de desfășurare a seminariilor: Întâlnirile de lucru se vor desfășura după 

o procedură analoagă întâlnirilor președinților secțiilor specializate din cadrul ÎCCJ și al curților de 

apel dedicate identificării și discutării aspectelor de practică judiciară neunitară, metodologie 

aprobată prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1308 din 27 octombrie 2016.  

Formatori: Seminariile vor fi susținute atât de formatori INM, cât şi de specialiști propuși 

de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. 

 

Finanțarea: INM va suporta onorariile, costurile de cazare, masă şi transport ale 

formatorilor INM.  
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II. UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE ÎN CADRUL FORMĂRII 
SPECIALIZATE A MAGISTRAȚILOR 

 

În urma analizării înscrierilor la seminariile de formare continuă pentru anii anteriori s-a 

constatat că unul dintre cele mai solicitate domenii a fost cel al practicii neunitare, acesta înregistrând 

cele mai multe opțiuni din partea judecătorilor și procurorilor. De asemenea, din fișele de evaluare a 

seminariilor de practică neunitară a rezultat faptul că participanții au apreciat ca deosebit de 

important acest demers al unificării practicii și ca imperativă includerea domeniului practicii 

neunitare în cadrul programului de formare continuă pentru 2017. De altfel, propunerile venite din 

partea judecătorilor și procurorilor formulate cu ocazia întocmirii Programului de formare continuă 

pentru 2017 converg către aceeași concluzie. Având în vedere aceste argumente, INM a acordat 

unificării practicii judiciare un loc privilegiat în cadrul obiectivelor programului de formare continuă 

pentru 2017. 

 

1. ÎNTÂLNIRI ALE PREȘEDINȚIILOR SECȚIILOR SPECIALIZATE DIN 

CADRUL ÎCCJ ȘI AL CURȚILOR DE APEL DEDICATE IDENTIFICĂRII ȘI 

DEZBATERII ASPECTELOR DE PRACTICĂ JUDICIARĂ NEUNITARĂ. 

ÎNTÂLNIRE A PROCURORILOR ȘEFI SECȚIE URMĂRIRE PENALĂ ȘI 

SECȚIE JUDICIARĂ DE LA NIVELUL PICCJ, STRUCTURILOR 

SPECIALIZATE DNA ȘI DIICOT ȘI AL PARCHETELOR DE PE LÂNGĂ 

CURȚILE DE APEL ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII ȘI DEZBATERII 

PROBLEMELOR DE PRACTICĂ JUDICIARĂ NEUNITARĂ 

Scopul/Obiectivele specifice:  Scopul programului îl constituie identificarea și 

dezbaterea aspectelor soluționate diferit în cadrul instanțelor sau, după caz, al parchetelor, în materie 

civilă,  a litigiilor cu profesioniști și insolvență, penală, a contenciosului administrativ și fiscal, 

precum și în materia cauzelor privind conflictele de muncă și asigurări sociale. Problemele astfel 

identificate vor fi valorificate în cadrul seminariilor de formare continuă planificate la nivel 

centralizat și descentralizat în materiile menționate.    
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În acest context, INM intenționează să organizeze întâlniri de lucru cu președinții secțiilor 

curților de apel ‒ civile, specializate în soluționarea litigiilor cu profesioniști și insolvență (foste 

comerciale), penale, de contencios administrativ și fiscal, pentru cauze privind conflictele de muncă 

și asigurări sociale, la care vor fi invitați să participe și președinții secțiilor corespunzătoare ale 

Înaltei Curți de Casație și Justiție. Similar, va fi organizată o întâlnire a procurorilor șefi secție 

urmărire penală și judiciară de la nivelul PICCJ, structurilor specializate DNA și DIICOT și al 

parchetelor de pe lângă curțile de apel, în vederea identificării și dezbaterii aspectelor soluționate 

diferit și unificării practicii judiciare. 

De asemenea, va fi organizată o întâlnire comună, la care vor participa președinții secțiilor 

penale ale ICCJ și curților de apel și procurorii șefi ai secțiilor de urmărire penală din cadrul PICCJ, 

structurilor specializate DNA și DIICOT și al parchetelor de pe lângă curțile de apel, dedicată 

identificării și dezbaterii aspectelor de practică neunitară în materie penală și procesual penală (în 

cursul anului 2016 a fost organizată o întâlnire comună a președinților secțiilor penale și a 

procurorilor șefi ai secțiilor judiciare). 

Numărul de activități planificate:  

‒ 10 întâlniri de lucru pentru instanțe, câte 2 în fiecare din materiile: civil, litigii cu 

profesioniști și insolvență, penal (dintre care 1 întâlnire comună cu procurorii șefi secție urmărire 

penală din cadrul PICCJ, structurilor specializate DNA și DIICOT și al parchetelor de pe lângă 

curțile de apel), litigii de muncă și asigurări sociale, respectiv contencios administrativ și fiscal.  

‒ o întâlnire de lucru a procurorilor șefi secție urmărire penală și procurorilor șefi secție 

judiciară din cadrul PICCJ, structurilor specializate DNA și DIICOT și al parchetelor de pe lângă 

curțile de apel. 

Durata: Fiecare întâlnire va avea o durată de 2 zile, cu excepția uneia din cele două întâlniri 

organizate în materia litigiilor cu profesioniști, care va avea o durată de 3 zile (pentru a compensa 

întâlnirea corespunzătoare de la finalul anului 2016, care nu a mai putut fi organizată, din lipsă de 

fonduri). 

Locul de desfășurare: Întâlnirile de lucru ale instanțelor vor fi găzduite de curțile de 

apel, potrivit dispozițiilor Hotărârii Secției pentru judecători a CSM nr. 148 din 2015, cu modificările 

ulterioare.  
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Întâlnirea comună și întâlnirea procurorilor șefi ai secțiilor judiciare și secțiilor de urmărire 

penală vor avea loc la București.  

Grupul țintă: La întâlnirile de lucru dedicate instanțelor vor participa președinții secțiilor 

specializate ale curților de apel și președintele secției corespunzătoare din cadrul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție și/sau un judecător desemnat de președintele secției, precum și reprezentanți din 

partea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție, Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

și Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.  

La întâlnirea dedicată parchetelor vor participa procurorii șefi secție urmărire penală și 

procurorii șefi secție judiciară ai PÎCCJ, structurilor specializate DNA și DIICOT și ai parchetelor de 

pe lângă curțile de apel sau câte un procuror din cadrul secției de urmărire penală și secției judiciare, 

desemnați de procurorii șefi ai secțiilor respective, precum și reprezentanți din partea Consiliului 

Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului și Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.  

La întâlnirea comună în materie penală vor participa președinții secțiilor penale ale curților de 

apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție sau 1 judecător din cadrul secției penale, desemnat de 

președintele secției și procurorii șefi secție urmărire penală ai PICCJ, structurilor specializate DNA și 

DIICOT și ai parchetelor de pe lângă curțile de apel sau 1 procuror din cadrul secției, desemnat de 

procurorul șef secție urmărire penală, precum și reprezentanți din partea Consiliului Superior al 

Magistraturii, Ministerului Justiției, Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului și Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.  

Numărul de participanți: 

‒ 30 de participanți la întâlnirile de lucru dedicate instanțelor: 1-2 judecători din partea 

fiecărei curți de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție (președintele secției și/sau un judecător 

desemnat de acesta), reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agentului Guvernamental pentru CEDO și 

Agentului Guvernamental pentru CJUE; 

‒ 40 de participanți la întâlnirea de lucru dedicată parchetelor: procurorul-șef secție urmărire 

penală și procurorul-șef secție judiciară al fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel, respectiv, din 

cadrul PICCJ și al structurilor specializate DNA și DIICOT sau 1 procuror desemnat, din cadrul 
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secției, de către procurorul-șef secție, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, 

Ministerului Justiției, Agentului Guvernamental pentru CEDO și Agentului Guvernamental pentru 

CJUE; 

‒ 40 de participanți la întâlnirea comună în materie penală: președintele secției penale a 

fiecărei curți de apel și a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau 1 judecător desemnat de acesta din 

cadrul secției, procurorul-șef secție urmărire penală al fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel, 

respectiv, PICCJ și al structurilor specializate DNA și DIICOT sau 1 procuror desemnat, din cadrul 

secției, de către procurorul-șef secție, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, 

Ministerului Justiției, Agentului Guvernamental pentru CEDO și Agentului Guvernamental pentru 

CJUE. 

Temele: Selecția și pregătirea tematicii pentru întâlnirile de lucru dedicate instanțelor vor fi 

realizate de formatorii INM, pe baza problemelor de practică neunitară semnalate de instanțe, 

conform Metodologiei aprobate prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 148/19 martie 2015, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea nr. 725/13 

octombrie 2015.   

Aceste dispoziții vor fi aplicate, prin analogie, și în pregătirea tematicii pentru întâlnirea 

comună a președinților secțiilor penale ale curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție și 

procurorilor șefi secție urmărire penală ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, PICCJ și ai 

structurilor specializate DNA și DIICOT. 

Pentru întâlnirea de lucru dedicată parchetelor (a procurorilor șefi secție urmărire penală și 

procurorilor-șefi secție judiciară din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel), tematica va fi 

stabilită pe baza problemelor de drept semnalate de parchetele de pe lângă curțile de apel, care vor 

include și probleme de drept transmise de la nivelul unităților din subordine (parchete de pe lângă 

tribunale, respectiv, parchete de pe lângă judecătorii).   

Modalitatea de desfășurare: În cadrul întâlnirilor de lucru abordarea tematicii va fi una 

punctuală, cu prezentarea argumentelor în favoarea uneia sau alteia dintre soluții, a doctrinei, 

jurisprudenței relevante din contenciosul european, constituțional sau de unificare a practicii judiciare 

prin mecanismele prevăzute de lege.  

Dezbaterile și concluziile întâlnirilor dedicate instanțelor vor fi consemnate în scris, de un 

judecător-raportor desemnat dintre judecătorii secției specializate a curții de apel care găzduiește 
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întâlnirea. Minutele întâlnirilor dedicate instanțelor vor fi redactate și diseminate conform 

dispozițiilor metodologiei aprobate prin Hotărârea Secției pentru judecători a CSM nr. 148/2015, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Minuta întâlnirii dedicată parchetelor va fi redactată de formatorul INM care a moderat 

dezbaterile și va fi diseminată participanților la întâlnire. 

Formatorii: Moderatorii dezbaterilor vor fi formatori INM în domeniile drept civil, drept 

penal, drept comercial, contencios administrativ și fiscal și dreptul muncii și asigurărilor sociale, 

precum și, pentru întâlnirile dedicate instanțelor, moderatori desemnați, după caz, din cadrul curților 

de apel gazdă, conform metodologiei sus-amintite. 

Finanțarea: Finanțarea întâlnirilor de lucru va fi asigurată din fonduri bugetare.  

2. INSOLVENȚĂ 

A. DREPTUL INSOLVENŢEI. PROGRAM REALIZAT IN COLABORARE CU INPPI 

 

Scopul/Obiectivul: INM își propune, și în acest an, realizarea, în parteneriat cu Institutul 

Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență, a unui program de formare în materia 

insolvenței.  

 

Activitățile din cadrul programului: În cadrul proiectului se vor realiza 6 conferințe 

cu o durată de o zi pentru câte 100 de participanți: 75 de practicieni în insolvență, 20 de judecători şi 

5 procurori.  

 

Grupul țintă: Conferințele sunt destinate judecătorilor specializați în materia insolvenței, 

judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor penale și procurorilor. La conferințe vor participa și 

alți practicieni în materia insolvenței.  

 
Durata: Conferințele vor avea o durata de o zi.  

 
Numărul de participanți: La cele 6 acțiuni de formare vor participa câte 75 de 

practicieni în insolvență, 20 de judecători și 5 procurori. 
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Formatorii: Conferințele vor fi susținute de formatori INM și de alți experți propuși de 

către INPPI. 

 
Finanțarea: INM va acoperi costurile privind participarea formatorilor INM (costuri 

privind masa, cazarea, onorariile şi transportul).  

Costurile privind cazarea și masa participanților magistrați vor fi acoperite de către INPPI. 

 

B. DREPTUL INSOLVENȚEI. PROGRAM REALIZAT IN COLABORARE CU INSOL 
EUROPE 

 
Scopul/Obiectivul: INM își propune, în acest an, realizarea, în parteneriat cu INSOL 

Europe, a unui program de formare în materia insolvenței. Cursul va fi susținut de profesori renumiți, 

provenind de universități de prestigiu din întreaga lume. 

 

Activitățile din cadrul programului: în cadrul proiectului se vor realiza 2 seminarii 

de formare profesională pe parcursul a câte 3 zile (3 ore/zi) şi un modul on-line însoțit de un 

workshop cu durata de o zi. 

 

Grupul țintă: Seminariile sunt destinate practicienilor în insolvență, avocaților şi  

judecătorilor specializați în materia insolvenței, din cadrul tribunalelor şi curților de apel.  

 
Durata: Seminariile vor fi organizate pe parcursul a 3 zile (câte 3 ore/zi). 

 
Numărul de participanți: La activitățile organizate în cadrul acestui program vor fi 

aproximativ 80 de participanți. Un număr de 15 locuri va fi alocat judecătorilor specializați în dreptul 

insolvenței din cadrul secțiilor specializate organizate la nivelul tribunalelor şi curților de apel. 

 
Formatorii: Cursul va fi susținut de profesori renumiți, provenind de universități de 

prestigiu din întreaga lume. 

 

Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri extrabugetare. 
Bugetul proiectului acoperă numai costurile privind mesele de prânz şi pauzele de cafea ale 

participanților judecători. Nu sunt acoperite costurile privind transportul, cazarea şi restul meselor 

pentru participanții judecători. 
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3. DREPT BANCAR 

A. ASPECTE GENERALE DE DREPT FINANCIAR-BANCAR 

 
Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2017, INM își propune includerea în programul de 

formare continuă al magistraților a două seminarii în domeniul dreptului bancar, dedicate 

judecătorilor și procurorilor, în care să fie abordate aspecte de ordin general din domeniul 

economico-financiar și bancar (legislație, concepte, aspecte instituționale, proceduri și mecanisme 

economico-financiare și bancare). Programul, care a demarat anul trecut, se va realiza în colaborare 

cu Banca Națională a României.  

 
Grupul țintă: Programul este adresat judecătorilor și procurorilor cărora le este necesară în 

activitatea profesională însușirea unor noțiuni de bază privind domeniul economico-financiar și 

bancar. 

 
Numărul de activități planificate: Programul constă în 2 seminarii de formare 

continuă. 

 
Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 25 de magistrați din raza 

Curții de Apel București/Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, astfel încât participarea 

acestora să nu presupună asigurarea cazării.  

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte o zi.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări, dezbateri, discuții interactive, cazuri practice. 

Prezentările vor fi transmise on-line și postate ulterior pe site-ul INM, pentru a fi accesibile unui 

număr cât mai mare de magistrați. 

Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori INM și de experți propuși de BNR. 
 
Finanțare: INM nu va asigurarea cazarea participanților, însă va asigura mesele acestora. 

De asemenea, INM va suporta onorariile și costurile aferente cazării, meselor și transportului pentru 

formatorii proprii. 
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B. DREPT BANCAR 

 
Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2017, INM își propune includerea în programul de 

formare continuă al magistraților a două seminarii dedicate judecătorilor specializați în materia 

dreptului bancar, subscriind însă acest obiectiv obiectivului mai larg al unificării practicii neunitare.  

Programul va fi finanțat și se va realiza în colaborare cu Banca Națională a României.  

  
Grupul țintă: Programul este adresat magistraților specializați (secții comerciale, 

contencios administrativ), de la nivelul tribunalelor, curților de apel și al Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, precum și avocaților. 

 
Numărul de activități planificate: Programul constă în 2 seminarii de formare 

continuă. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 15 judecători și 5 avocați. 

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări, dezbateri, discuții interactive, cazuri practice. 

Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori ai INM în domeniul dreptului bancar 

și de experți propuși de BNR. 
 
Finanțarea: BNR va realiza finanțarea programului. INM va suporta onorariile si costurile 

aferente cazării, meselor și transportului pentru formatorii proprii. 

 

4. DREPTUL CONCURENȚEI  

TRAINING OF NATIONAL JUDGES IN EU COMPETITION LAW AND JUDICIAL 
COOPERATION BETWEEN NATIONAL COMPETITION LAW JUDGES 
 

Scopul/Obiectivul: Obiectivul principal al proiectului Training of National Judges in EU 

Competition Law and Judicial Cooperation between National Competition Law Judges, inițiat de 

Freedom House România, este acela de a supune dezbaterii aspecte privind aplicarea Directivei 

2014/104 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 noiembrie 2014. 
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În cadrul proiectului vor fi organizate în România, două seminarii având ca temă de dezbatere 

aplicarea Directivei 2014/104 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 noiembrie 2014 

privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul 

încălcării dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre şi a Uniunii Europene. 

Acest program va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor judecătorilor în ceea ce privește aplicarea 

regulilor din domeniul dreptului concurenței. Totodată, proiectul își propune să faciliteze cooperarea 

dintre judecătorii specializați în domeniul dreptului concurenței. La fiecare seminar vor participa câte 

22 de judecători specializați în materia dreptului civil (comercial) și în soluționarea cauzelor în 

materia dreptului concurenței, de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și 

Justiție. 

 
Activități în cadrul programului: Proiectul cuprinde 2 seminarii, un workshop și o 

vizită de studiu la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

 
Grupul țintă: Acest program de formare se adresează judecătorilor specializați în materia 

dreptului civil și în soluționarea cauzelor în materia dreptului concurenței de la nivelul tribunalelor, 

curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

 
Număr seminarii/conferințe: În cadrul proiectului, vor fi organizate în 2017, 2 

seminarii. 

 
Număr participanți: La fiecare seminar vor participa câte 22 de judecători. 

 

Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 3 zile. 

 
Modalitatea de desfășurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminarul va fi susținut de experții desemnați în cadrul proiectului. 

 

Finanțarea: Finanțarea programului se realizează de Comisia Europeană, Fundația 

Freedom House INC - filiala Bucureşti, INM şi Consiliul Concurenței. Bugetul estimat al proiectului 

este de 177.874 euro, din care contribuția INM este de aproximativ 4.500 euro.  

 



 50 

5. DREPT ADMINSTRATIV 

A. DREPT ADMINSTRATIV  

 
Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2017 INM își propune continuarea programului de 

formare a magistraților care funcționează în instanțe specializate, subsumând însă acest obiectiv 

obiectivului mai larg al unificării practicii neunitare.  

Programul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secțiilor de contencios 

administrativ-fiscal și crearea unei practici unitare în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ și a legii privind accesul la informațiile de interes public (Legea 

544/2001).  

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor și curților de 

apel, ÎCCJ, specializați în soluționarea cauzelor de drept administrativ și fiscal. 

 
Numărul de activități planificate: Programul constă într-un seminar de formare 

continuă. 

 
Numărul de participanți: La seminar vor participa 25 de magistrați. 

 
Durata: Seminarul va avea o durată de 2 zile.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive. 

Formatorii: Seminarul va fi susținut de formatori ai INM în domeniul dreptului 

administrativ  și financiar-fiscal. 
 

Finanțarea: Finanțarea programului va fi asigurată din fonduri bugetare. 
 

B. ”IMPACTS OF THE ECHR AND EU LAW ON THE PROCEDURAL LAWS”. SEMINAR 
INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 
Scopul/Obiectivul:  Programul urmărește pregătirea magistraților în vederea asigurării 

cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare 

ale statelor europene. Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru optim de 
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formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului 

administrativ.  

Tema seminarului este: ”Impacts of the ECHR and EU law in the procedural laws”. 

Seminarul va fi realizat în colaborare cu Association of European Administrative Judges (AEAJ), 

această instituție asigurând formatorii pentru acest program. De asemenea, anunțul cu privire la 

organizarea acestui seminar va fi publicat pe site-ul AEAJ, membrii grupului de lucru AEAJ 

„Independence and efficiency”, dar și alți membri fiind invitați să participe la acest eveniment. 

Participarea internațională va crea cadrul propice unor discuții interesante și unui schimb de idei și de 

experiență între magistrații specializați în soluționarea cauzelor din materia dreptului administrativ 

din diverse state ale Europei, contribuind, în același timp la conștientizarea magistraților români cu 

privire la componenta europeană a acestui domeniu. 
 

Numărul de activități planificate: În cadrul acestui program se va realiza un seminar, 

deschis participării judecătorilor români, dar și participării internaționale, acțiunea fiind inclusă în 

Catalogul EJTN pentru anul 2017 și publicată pe site-ul AEAJ.  
 

Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 câte zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor și curților de 

apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor de drept administrativ. 

În cadrul acestui seminar vor participa 30 judecători, un număr de 10 locuri fiind oferite 

magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN și urmare a colaborării cu AEAJ.  

Modalitatea de desfășurare:: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive. 

Seminarul se va desfășura exclusiv în limba engleză, pentru a favoriza schimbul direct de idei și 

experiență între participanți. 

Formatorii: Seminarul va fi susținut de experți AEAJ în domeniul dreptului administrativ. 
 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare.  

Costurile privind cazarea și masa magistraților străini, precum și costurile legate de 

transportul intern și internațional, vor cădea în sarcina acestora. 
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INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor proprii), 

costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții AEAJ care vor susține acest 

seminar în calitate de formatori. 

 
 

C. DREPTUL UE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV: FONDURI STRUCTURALE ȘI 
TVA  

 
Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2017 INM își propune organizarea a două seminarii 

centrate pe aspecte de practică a instanțelor naționale în materia fondurilor structurale și a TVA. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul tribunalelor și curților de 

apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor de drept administrativ. 

 
Numărul de activități planificate: Programul constă în organizarea a 2 seminarii de 

formare continuă. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 25 de judecători. 

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de  câte 2 zile.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive. 

Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori ai INM în domeniul dreptului 

administrativ  și financiar-fiscal și de alți experți în materie. 
 
Finanțarea: Finanțarea programului va fi asigurată din fonduri bugetare. 
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6. CLAUZE ABUZIVE ÎN RELAȚIA PROFESIONIST - CONSUMATOR 

A. PROIECTUL ROMÂNO-NORVEGIAN  “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAȚĂ NOILOR PROVOCĂRI 
LEGISLATIVE ȘI INSTITUȚIONALE” – FORMARE ÎN MATERIA CLAUZELOR 
ABUZIVE ÎN RELAȚIA PROFESIONIST-CONSUMATOR 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Proiectul “Consolidarea capacității sistemului judiciar 

din România de a face fată noilor provocări legislative și instituționale” are drept scop îmbunătățirea 

capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor români. Având în vedere că în urma 

finalizării tuturor activităților programate inițial s-a realizat o economie substanțială, va fi posibilă 

continuarea acestui proiect și în cursul anului 2017. 

 

Numărul de activități planificate:  În cadrul proiectului au fost programate 4 

seminarii de formare continuă în materia clauzelor abuzive, 2 dintre acestea derulându-se în cursul 

anului 2016, iar alte 2 seminarii vor fi organizate în anul 2017. 

 
Durata:  Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor și curților de apel. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa 20 de magistrați. 

 
Formatorii: Programul va fi susținut de experții selectați în cadrul proiectului. 
 
Finanțarea:  Contribuția norvegiană pentru întreg proiectul va fi de 85%, în timp ce 

cofinanțarea de 15% din partea română, care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Potrivit bugetului proiectului, pentru fiecare seminar organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 

18 participanți. 
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B. „ROLUL INSTANȚELOR NAȚIONALE IN INTERPRETAREA SI APLICAREA 
DREPTULUI CONSUMATORULUI” - SEMINAR CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 
INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Programul urmărește pregătirea magistraților în vederea 

asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele 

judiciare al statelor europene. 

Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru optim de formare continuă 

în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor în domeniul dreptului UE, cu accent 

asupra evoluției practicii judiciare românești după aderare.  

Tema seminarului: “Rolul instanțelor naționale în interpretarea și aplicarea dreptului 

consumatorului”. 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor români, dar și participării internaționale, acțiunea fiind 

inclusă în Catalogul EJTN pentru anul 2017.  
 

Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

și curților de apel. În cadrul acestui seminar vor participa 30 judecători, 10 locuri fiind oferite 

magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare.  

Costurile privind cazarea și masa magistraților străini, precum și costurile legate de 

transportul intern și internațional, vor cădea în sarcina acestora. 
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7. PIAȚA DE CAPITAL 

A. CAPITAL MARKET LEGISLATION – PROGRAM REALIZAT ÎN COLABORARE CU 
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 
 

Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – un seminar cu 

tema Capital Market Legislation. În cadrul acestei acțiuni de formare vor fi abordate aspecte privind 

reglementarea piețelor financiare, abuzul de piață, instrumentele financiare derivate, guvernanța 

corporativă în bănci și companii, soluționarea litigiilor în piețele financiare și Uniunea Piețelor de 

Capital.  

 

Activități în cadrul programului: 1 seminar. 

 

Durata seminarului:  Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locația seminarului:  Seminarul se va  desfăşura la Bucureşti. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului comercial (civil) și contenciosului administrativ de la nivelul tribunalelor, curților de apel și 

Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

 
Număr participanți: Seminarul se adresează unui număr de 25 participanți. 

 
Modalitate de desfășurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminarul va fi susținut de specialiști propuși de Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și formatori INM. 

 

Finanțarea: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate de către 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmând ca INM să suporte onorariile și 

costurile aferente cazării, meselor și transportului pentru formatorii proprii. Seminarul se va organiza 

sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către BERD. 
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B. APLICAREA DREPTULUI PIEȚEI DE CAPITAL - PROGRAM REALIZAT ÎN 
COLABORARE CU ORGANIZAȚIA PROFESIONIŞTILOR PIEȚEI DE CAPITAL 

 

Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Institutul de Studii Financiare și 

Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital – 4 seminarii cu tema Aplicarea dreptului pieței de 

capital. În cadrul acestor acțiuni de formare vor fi abordate aspecte privind noțiunea şi caracterele 

juridice ale instrumentelor financiare şi ale tranzacției bursiere, fondurile de investiții - tipologie, 

caracteristici, rol, funcționare, cadrul juridic al Uniunii Europene aplicabil piețelor de capital - 

prezentarea elementelor esențiale din directivele și regulamentele UE în domeniul pieței de capital, 

metodele de manipulare a pieței de capital, utilizarea informațiilor privilegiate, elementele 

constitutive ale tranzacționării în baza informațiilor privilegiate, efectele juridice ale tranzacției 

bursiere, mecanismele pieței bursiere și instituțiile pieței de capital - autoritatea de supraveghere, 

operatori de piață sau de sistem, intermediari, depozitar, casa de compensare, limitele dreptului de 

proprietate asupra acțiunilor  tranzacționate pe o piață reglementată, drepturile investitorilor și 

elementele specifice adunărilor generale ale societăților tranzacționate pe o piață reglementată, 

tranzacțiile pe piețele de tip Forex - noțiune, caractere juridice, efecte juridice, metode de manipulare 

a investitorilor, cadrul normativ referitor la transparența emitenților de instrumente financiare și 

dreptul la informare al investitorilor, conflictul de interese în cadrul unui emitent ale cărui acțiuni 

sunt tranzacționate pe o piață reglementată, riscul pe piața de capital, condițiile și procedura listării 

unei societăți pe o piață reglementată.  

De asemenea, vor fi dezbătute probleme privind clasele de asigurări reglementate în România, 

despăgubirile morale și asigurarea RCA – reglementare, practică, experiența altor țări membre UE, 

posibile evoluții legislative, pilonii 2 şi 3 de pensii private, clauzele specifice ale unui contract de 

asigurare: riscuri acoperite vs. excluderi, condiții de valabilitate, drepturi și obligații ale părților, 

legislația Uniunii Europene în materia  asigurărilor - prezentarea elementelor esențiale din directivele 

și regulamentele UE în domeniu, metodele de distorsionare a pieței asigurărilor de către asigurători, 

intermediari, service-uri auto sau consumatori – comportamente incorecte, frauduloase sau abuzive, 

efectele juridice ale producerii unui risc asigurat (inclusiv cele transfrontaliere), mecanismele pieței 

asigurărilor și instituțiile pieței asigurărilor - autoritatea de supraveghere, asigurători, intermediari, 

FGA, BAR, FPVS, metodele alternative de soluționare a litigiilor (SAL-FIN), practicile în 

investigarea evenimentelor auto asigurate şi a daunelor materiale şi morale, implicații asupra 

răspunderii asigurătorilor derivate din vânzarea online a produselor de asigurare și reglementări în 

materia protecției consumatorului de produse financiare nebancare. 
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Activități în cadrul programului: În anul 2017 vor fi organizate 4 seminarii. 

 

Durata seminariilor:  Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 

Locația seminariilor:  3 dintre seminarii se vor  desfășura la București, iar cel de-al 

patrulea va avea loc la Giroc. 

 

Grupul țintă: Două seminarii vor fi deschise participării judecătorilor specializați în 

materia dreptului comercial (civil) și contenciosului administrativ de la nivelul tribunalelor, curților 

de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Unul dintre seminarii va fi deschis exclusiv participării 

procurorilor, acordându-se preferință procurorilor din cadrul DIICOT și DNA. Cel de-al patrulea 

seminar va fi adresat atât procurorilor (cu precădere celor din cadrul DIICOT și DNA), cât și 

judecătorilor specializați în materia dreptului penal. La seminarii vor participa și profesioniști ai 

pieței de capital. 

 

Număr participanți: La fiecare acțiune de formare vor participa câte 20 magistrați. 

 
Modalitate de desfășurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminariile vor fi susținute atât de formatori INM, cât şi de specialiști propuși 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Institutul de Studii Financiare și Organizația 

Profesioniștilor Pieței de Capital. 

 

Finanțarea: INM va suporta onorariile, costurile de cazare, masă şi transport ale 

formatorilor INM. De asemenea, pentru seminarul care va avea loc la Giroc, INM va suporta cazarea 

și mesele pentru participanții magistrați. 
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C. LAW AND MARKET – PROGRAM REALIZAT ÎN COLABORARE CU BANCA 
EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 
 

 
Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – un seminar cu 

tema Law and Market. În cadrul acestei activități de formare vor fi abordate aspecte referitoare la 

legislația internă și internațională privind piețele financiare, condițiile pe care legislația trebuie să le 

ofere pentru ca acestea să funcționeze eficient și în condiții de siguranță, principiul securității 

juridice, rolul unei legiferări responsabile în crearea și păstrarea încrederii în piețele financiare, 

reglementarea prudențială în materie, stabilitatea financiară, codurile etice și principiul 

consumatorului bine informat. 

Seminarul va oferi o privire de ansamblu a dreptului substanțial în materie, în special: 

compensarea și netting-ul, cash-ul colateral și alte tipuri de garanții financiare (sau quasi-garanții) 

pentru supra-îndatorare, principiile aplicabile în dreptul insolvenței, sistemele multilaterale de 

garantare, regimul rezoluției, protecția deponenților și a consumatorilor. 

De asemenea, se va avea în vedere prezentarea unor aspecte privind obligațiile fiduciare și 

principiul "caveat emptor" și a unei noi abordări privind consumatorii și profesioniștii, cazul Lehman, 

regimul marjei de numerar și garanțiile colaterale, casele de compensare și de schimb, analiza 

depozitelor și auditul independent. 

 

Activități în cadrul programului: 1 seminar 

 

Durata seminarului:  Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locația seminarului:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului comercial (civil) de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și 

Justiție. 

 
Număr participanți: Seminarul se adresează unui număr de 25 participanți. 

 
Modalitate de desfășurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 
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Formatori: Seminarul va fi susținut de specialiști propuși de Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și formatori INM. 

 

Finanțarea: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate de către 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmând ca INM să suporte onorariile și 

costurile aferente cazării, meselor și transportului pentru formatorii proprii. Seminarul se va organiza 

sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către BERD. 

 

8. MIGRAȚIE ŞI AZIL  

A. MIGRAȚIE ȘI AZIL – PROGRAM DE FORMARE REALIZAT ÎN COOPERARE CU 
UNCHR 
 

Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) – 5 acțiuni de 

formare în domeniul migrației și azilului.  

În cadrul a trei dintre aceste activități, care se vor derula în plan local, va fi abordată tema 

“Importanța instanțelor de judecată  în procedura de azil”.  În cadrul acestor acțiuni de formare vor fi 

discutate aspecte referitoare la contextul actual privind azilul în România; noile modificări legislative 

privind azilul (modificările și completările Legii nr. 122/2006 privind azilul în Romania, H.G. nr. 

1251/2006 privind Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 122/2006 privind azilul, precum 

şi O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România); particularitățile procedurii de azil la 

nivel judiciar; importanța audierilor şi evaluarea credibilității interne şi externe în cadrul procedurii la 

nivel judiciar; sarcina și standardul probei în faza judiciară; folosirea informațiilor din țara de origine; 

instrumente pentru asigurarea calității în procedura de azil în faza judecătorească (inclusiv 

instrumente promovate de International Association of Refugee Law Judges); asigurarea dreptului la 

apărare în procedura de azil și jurisprudența recentă a CEDO și CJUE în cauze privind azilul. 

În cadrul seminarului cu tema “Rolul parchetelor și curților de apel în aplicarea măsurilor 

restrictive pentru solicitanți de azil “vor fi abordate aspecte privind legislația relevantă în domeniul 

migrației şi azilului; introducerea măsurilor restrictive în legislația națională ca urmare a 

implementării Directivei 2013/33 privind condițiile de primire; aspecte referitoare la definirea 

alternativelor la detenție în contextul standardelor şi acquis-ului comunitar referitor la migrație și 

azil; probleme de drept procedural privind competența parchetelor și a curților de apel în ceea ce 

privește aplicarea măsurii restrictive de plasare în detenție a solicitanților de azil, prelungirea și 
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încetarea acestei măsuri,  jurisprudența UE relevantă în materie, condițiile şi standardele de tratament 

în detenție și situația persoanelor vulnerabile și a minorilor în condițiile aplicării măsurilor restrictive. 

Se vor avea în vedere aspecte relevante ale exercitării dreptului la remedii efective, prin dezbaterea 

rolului unui control judiciar eficient asupra necesitații și proporționalității măsurilor restrictive. 

Va fi organizat și un seminar național, adresat judecătorilor din cadrul judecătoriilor şi 

tribunalelor din țară care au în competență soluționarea cauzelor în materia azilului. În cadrul acestei 

acțiuni de formare vor fi abordate aspecte practice privind cauzele în domeniul azilului, în special 

dezvoltarea şi diseminarea unor standarde şi instrumente de asigurare a calității în procedura de azil 

la nivel judiciar. In plus, vor fi prezentate în detaliu: acquis-ul comunitar care formează Sistemul 

European Comun în domeniul Azilului (Directiva 2011/95 privind Calificarea, Directiva 2013/32 

privind Procedurile şi Directiva 2013/33 privind condițiile de primire) dar şi resurse UNHCR precum 

Documente de Poziție referitoare la anumite țări de origine şi Linii directoare.   

 

Activități în cadrul programului: În anul 2017 vor fi organizate, în colaborare cu  

UNHCR, 5 seminarii în domeniul migrației și azilului. 

 

Durata seminariilor:  Seminariile cu tema “Importanța instanțelor de judecată în 

procedura de azil” vor avea o durată de câte o zi. Seminarul național în materia azilului și cel cu tema 

“Rolul parchetelor și curților de apel în aplicarea măsurilor restrictive pentru solicitanți de azil“ vor 

avea o durată de câte 2 zile. 

 

Locul de desfășurare:  Seminariile cu tema “Importanța instanțelor de judecată în 

procedura de azil” se vor  desfășura la Galați, Baia Mare și Timișoara. Seminarul național în materia 

azilului și cel cu tema “Rolul parchetelor și curților de apel în aplicarea măsurilor restrictive pentru 

solicitanți de azil“ vor avea loc la București. 

 

Grupul țintă: Cele 3 seminarii cu tema “Importanța instanțelor de judecată  în procedura de 

azil” vor fi deschise participării judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor privind migrația și 

azilul din cadrul Judecătoriei Galați și Tribunalului Galați (pentru seminarul care va avea loc la 

Galați), Tribunalului Maramureș și Judecătoriei Baia Mare (pentru seminarul care va avea loc la Baia 

Mare), respectiv din cadrul Judecătoriei Timișoara și Tribunalului Timiș (pentru seminarul care va 

avea loc la Timișoara).  

Seminarul ce va avea ca temă de dezbatere rolul parchetelor și curților de apel în aplicarea 

măsurilor restrictive pentru solicitanții de azil se adresează judecătorilor din cadrul Curților de Apel 
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București, Galați, Suceava, Cluj și Timișoara (câte 2 participanți din cadrul fiecărei instanțe) și 

procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste curți de apel (câte 2 participanți din cadrul 

fiecărui parchet). 

Seminarul național în domeniul azilului se adresează unui număr de 24 judecători (câte 2 

judecători din cadrul fiecărei instanțe care are în competență soluționarea cauzelor în domeniul 

migrației și azilului). 

 

Număr participanți: La fiecare din cele 3 seminarii cu tema “Importanța instanțelor de 

judecată  în procedura de azil” vor participa câte 20 de judecători specializați în soluționarea cauzelor 

privind migrația și azilul, iar la seminarul național în domeniul azilului vor participa 24 judecători 

(câte 2 judecători din cadrul fiecărei instanțe care are în competență soluționarea cauzelor în 

domeniul migrației și azilului). La seminarul ce va avea ca temă de dezbatere rolul parchetelor și 

curților de apel în aplicarea măsurilor restrictive pentru solicitanții de azil vor fi invitați 24 magistrați 

(12 judecători și 12 procurori de la instanțele și parchetele competente în materie). 

 

Modalitate de desfășurare a seminariilor: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminariile vor fi susținute atât de formatori INM, cât şi de specialiști propuși 

de UNHCR. 

 

Finanțarea: INM va suporta onorariile, costurile de cazare, masă şi transport ale 

formatorilor INM. Pentru cele 3 seminarii cu tema “Importanța instanțelor de judecată  în procedura 

de azil”, UNHCR va acoperi costurile aferente asigurării mesei de prânz și pauzelor de cafea. Pentru 

seminarul național în domeniul azilului și pentru seminarul ce va avea ca temă de dezbatere rolul 

parchetelor și curților de apel în aplicarea măsurilor restrictive pentru solicitanții de azil, UNHCR va 

asigura atât mesele, cât și cazarea participanților. 

 

 

 

 
B. „MIGRAȚIE ȘI DREPTUL LA AZIL” – ACTIVITĂȚI DE FORMARE REALIZATE ÎN 
CADRUL PROIECTULUI “ACTIONES – ACTIVE CHARTER TRAINING THROUGH 
INTERACTION OF NATIONAL EXPERIENCES” 
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Scopul/Obiectivele specifice: Institutul National al Magistraturii este partener în 

Proiectul “ACTIONES - Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS”, 

coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI). Proiectul se va 

derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017.  

 Seminarul “Migrație și dreptul la azil” care se va desfășura la București în 2017, vine în 

continuarea unei activități derulate anul trecut în cadrul aceluiași Proiect și anume seminarul 

transnațional cu aceeași temă organizat în perioada 27-28 iunie 2016 în Florența, Italia.  

În cadrul seminarului vor fi abordate cu prioritate scopul și aplicarea interzicerii torturii și a 

pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale 

a UE), dreptul la viața privată și de familie (articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE), 

dreptul la azil (articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a UE), principiul nediscriminării 

(articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE), drepturile copilului (articolul 24 

din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și relațiile dintre aceste articole. 

 

Numărul de activități planificate: În cadrul Proiectului “ACTIONES – Active Charter 

Training through Interaction of National ExperienceS”, INM va organiza în calitate de partener un 

singur seminar local.  

 

Durata: Seminarul este planificat să dureze  2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura în București. 

 

Grupul țintă: Acest seminar este dedicat judecătorilor care își desfășoară activitatea în 

cadrul instanțelor competente să judece cazuri din domeniul migrației și dreptului la azil, 

respectiv secțiile de contencios administrativ și fiscal din cadrul curților de apel și judecătoriile și 

tribunalele din raza centrelor Inspectoratului General pentru Imigrări: 

- Judecătorii - Baia Mare, Galați, Giurgiu, Rădăuți, Timișoara, Judecătoria Sectorului 4 

București; 

- Tribunale - Maramureș, București, Galați, Giurgiu, Suceava, Timișoara. 

 

Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 25 de judecători. 
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Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui seminar vor participa specialiști în 

domeniu selectați în cadrul Proiectului. Aceștia vor fi din România (selectați de INM) precum și din 

alte țări (2 experți străini selectați de EUI). 

 

Finanțarea: Costurile impuse de organizarea acestui eveniment (cazarea și mesele 

participanților, transportul și onorariul formatorilor, serviciile de traducere și interpretariat) sunt în 

sarcina INM, care le va suporta din prefinanțarea și cofinanțarea din proiect, urmând ca prefinanțarea 

să fie rambursată ulterior.  

Sunt considerate eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport) 

magistraților care provin de la instanțe situate la o distanță de cel puțin 100 km de locul desfășurării 

acțiunii de formare. În ipoteza selectării unor magistrați care provin de la instanțe situate la distanțe 

mai mici de 100 km de locul desfășurării seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile 

ocazionate de participarea acestora. 

9. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 

A. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE. PROGRAM DE 
FORMARE CONTINUĂ 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Seminariile au ca obiectiv formarea judecătorilor din 

cadrul secțiilor de litigii de muncă și asigurări sociale, precum și crearea unei practici unitare în acest 

domeniu. O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE aplicabile în materie. În cadrul 

seminariilor vor fi abordate aspecte privind protecția securității și sănătății lucrătorilor, munca pe 

fracțiune de normă și munca pe durată determinată, informarea și consultarea lucrătorilor, probleme 

de practică neunitară privind dreptul la preaviz, despăgubirile pentru daune morale în cauze privind 

conflicte de muncă, transferul de întreprinderi și concedierea din motive independente de persoana 

salariatului.  

 

Numărul de activități planificate:  În cadrul programului vor fi organizate două 

seminarii de formare continuă.  

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminariile se vor desfășura la București. 
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Grupul țintă: Seminariile sunt destinate judecătorilor de la nivelul tribunalelor și curților 

de apel specializați în soluționarea cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 25 de judecători. 

 
Modalitatea de desfășurare: prezentări, cazuri practice, dezbateri, discuții interactive. 

 
Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori ai INM. 

 
Finanțarea: Finanțarea va fi asigurată din fonduri bugetare.  

 
 

B. PRACTICA INSTANȚELOR NAȚIONALE ÎN MATERIA LITIGIILOR DE MUNCĂ ȘI 
ASIGURĂRI SOCIALE ÎN CAUZE ÎN CARE ESTE INCIDENT DREPTUL UE 

 
Scopul/Obiectivul: Pentru anul 2017 INM își propune organizarea unor seminarii 

centrate pe aspecte de practică a instanțelor naționale în materia dreptului muncii în litigii în care este 

incident dreptul UE. 

 
Grupul țintă: Seminariile sunt dedicate judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor 

de dreptul muncii și asigurărilor sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel. 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul programului vor fi organizate două 

seminarii de formare continuă.  

 

Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 25 de magistrați. 

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive. 

Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori ai INM. 
 

Finanțarea: Finanțarea va fi asigurată din fonduri bugetare. 
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C. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE. CURS DE FORMARE 
ON-LINE 

 
Scopul/Obiectivele specifice: În cadrul activității de formare continuă INM își 

propune să creeze în 2017 un curs de pregătire on-line care să privească dreptului muncii și dreptului 

asigurărilor sociale. Cursul se adresează atât judecătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul 

secțiilor de litigii de muncă și asigurări sociale. 

Deși nu acoperă în totalitate necesitățile de formare, tipul de formare on-line va aduce o 

contribuție semnificativă, oferind o alternativă viabilă magistraților care urmează să dobândească 

cunoștințe în această materie. 

Cursul va putea fi parcurs într-un interval cuprins între 1 lună și 3 luni (între 50 de ore și 75 

de ore). În această perioadă cursanții au posibilitatea de a interacționa on-line pe un forum special, 

dedicat cursului, între ei și cu un formator al INM; pe forum se vor clarifica diferite probleme de 

drept, se vor prezenta aspecte din experiența practică, se vor discuta diverse exemple concrete  

apărute în practica judiciară legate de instituțiile analizate.  

 

Numărul de activități planificate:  În cursul anului 2017 se va desfășura un curs on-

line. Acesta se va repeta în cursul anilor următori. 
 

Grupul țintă: Cursul se adresează judecătorilor care își desfășoară activitatea în materia 

dreptului muncii și dreptului asigurărilor sociale. 

 
Numărul de participanți: La fiecare curs pot participa până la 40 de magistrați.  

 
Formatorii: Programul este susținut de formatori din cadrul rețelei de formatori a INM. 

 
Finanțarea: Toate costurile legate de desfășurarea programului vor fi asigurate din fonduri 

bugetare. 

 
 

10. CRIMINALITATE INFORMATICĂ  

 
Scopul/Obiectivele specifice:  Seminarul se încadrează în obiectivul general al 

pregătirii judecătorilor și procurorilor în domeniul criminalității informatice. Această activitate își 
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propune să aducă în atenția judecătorilor şi procurorilor români noile modalități de comitere a 

infracțiunilor informatice, şi modalitatea de investigarea a acestora.  

Întrucât informațiile primite de la companiile private sunt foarte valoroase în investigarea 

acestor tipuri de infracțiuni, la acest seminar vor fi invitați ca vorbitori şi reprezentanți ai unor 

companii private din România (de ex. OLX, Okazii etc.) şi din străinătate (Western Union, eBay etc.) 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor și procurorilor români.  
 
Durata:  Activitatea va avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la sediul INM din București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și procurorilor de la parchetele de pe 

lângă aceste instanțe. 

În cadrul acestui seminar vor participa 30 de judecători și procurori.  

 
Formatorii: Formatorii utilizați vor fi cu precădere practicieni – judecători și procurori, dar 

și specialiști în domeniu din cadrul FBI sau al altor instituții publice sau private angrenate în 

combaterea criminalității informatice. 

 
Finanțarea: INM va finanța din fonduri bugetare participarea a 30 de magistrați români. 

Seminarul va  beneficia de sprijinul Ambasadei SUA în ceea ce privește identificarea si plata unora 

din formatorii care vor susține seminarul.  
 

11. CRIMINALITATE ECONOMICO - FINANCIARĂ  

A. ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII MINISTERULUI PUBLIC DE A OBȚINE REZULTATE 
MAI BUNE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI MICI – PERCHEZIŢIA INFORMATICA 

 
Scopul/Obiectivele specifice:  Programul este co-finanțat printr-un grant din partea 

Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă – perioada de 

implementare inițială fiind 2013 – 2015. Proiectul și-a propus dezvoltarea abilităților procurorilor 
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români în lupta împotriva corupției mici prin asigurarea unei pregătiri profesionale intensive în cadrul 

unor activități de formare.  

 
Activitățile din cadrul programului: Având în vedere succesul de care s-a bucurat 

acest proiect, finanțatorii și beneficiarii acestuia au decis continuarea lui, prin organizarea unor 

seminarii în domeniul perchezițiilor informatice, ca o componentă a tehnicilor de investigare a 

infracțiunilor de corupție și a celor economico-financiare asociate acestora. 4 dintre aceste seminarii 

vor fi organizate de INM. 

 
Grupul țintă: Seminariile sunt deschise participării procurorilor din cadrul parchetelor 

de pe lângă tribunale, curți de apel, DIICOT precum și ofițerilor de poliție din cadrul DIICOT. 
 
Numărul de activități planificate: INM își propune în acest proiect realizarea a 4 

seminarii de formare continuă.  

 
Durata : Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 
 
Numărul de participanți: La workshop-uri vor participa câte 20 de procurori și ofițeri 

de poliție. 
 
Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori INM și de experți selectați în cadrul 

proiectului. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor se va realiza integral din cadrul bugetului 

proiectului. 

 

B. ”MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY”. SEMINAR INCLUS ÎN 
CATALOGUL EJTN 

 
Scopul/Obiectivul: Seminarul ”Money Laundering and Asset Recovery” urmărește 

pregătirea magistraților în vederea asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar 

românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare ale statelor europene. În cadrul acestei acțiuni de 

formare vor fi abordate aspecte privind spălarea banilor și recuperarea produsului infracțiunii, atât 

din perspectiva dreptului național, cât și din cea a reglementărilor UE. Astfel, evidențiind importanta 

și necesitatea asigurării unui cadru optim de formare continuă în materie, programul se va concentra 
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pe pregătirea magistraților în materia în materia criminalității economico-financiare. Se vor avea în 

vedere totodată aspecte referitoare la măsurile asigurătorii în materie, respectiv la confiscare (inclusiv 

confiscarea în domeniul monedelor virtuale).  

Participarea internațională va crea cadrul propice unor discuții interesante și unui schimb de 

idei și de experiență între magistrații specializați în soluționarea cauzelor din materia criminalității 

economico-financiare din diverse state ale Europei, contribuind, în același timp la conștientizarea 

magistraților români cu privire la componenta europeană a acestui domeniu. 
 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestui program se va realiza un seminar, 

deschis participării magistraților români, dar și participării internaționale, acțiunea fiind inclusă în 

Catalogul EJTN pentru anul 2017.  
 
Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează procurorilor și judecătorilor specializați în 

soluționarea cauzelor în materia dreptului penal. În cadrul acestui seminar vor participa 30 magistrați, 

un număr de 10 locuri fiind oferite magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

Modalitatea de desfășurare:: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive.  

Formatorii: Seminarul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii 

și/sau de specialiști străini în materie. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare.  

Costurile privind cazarea și masa magistraților străini, precum și costurile legate de 

transportul intern și internațional, vor cădea în sarcina acestora. 

INM va acoperi onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor proprii), 

costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții străini care vor susține acest 

seminar în calitate de formatori. 
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C. MECANISME EFICIENTE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 
Scopul/Obiectivul: Proiectul ROFSIP2016OS5A08P01 - „Mecanisme eficiente pentru 

prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și 

gestionarea proiectelor cu finanțare UE”,  finanțat din Fondul de Securitate Internă, este coordonat 

de Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare DGA) în 

parteneriat cu INM. Proiectul a fost demarat în 2016 având o perioadă de implementare de 3 ani.  

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea relațiilor inter-instituționale pentru eficientizarea 

activităților de prevenire şi combatere a corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile 

publice şi gestionarea fondurilor europene. Proiectul cuprinde trei module de instruire profesională, 

fiecare dintre acestea abordând teme circumscrise domeniului sus-menționat. 

Modulul III urmăreşte perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului implicat în 

investigarea şi cercetarea faptelor de corupție în achizițiile publice, inclusiv a infracțiunilor privind 

interesele financiare ale UE. Astfel, proiectul prevede organizarea a cinci sesiuni de formare (2016 – 

o sesiune; 2017 – două sesiuni; 2018 - o sesiune; 2019 - o sesiune) axate pe următoarele aspecte: 

săvârșirea infracțiunilor de corupție în materia achizițiilor publice; infracțiunea de abuz in serviciu 

prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, în materia achizițiilor publice; infracțiunile împotriva 

intereselor financiare ale UE cuprinse in Secțiunea 41 din Legea nr. 78/2000. 

 

Numărul de activități din cadrul programului: În anul 2017 vor fi organizate două 

dintre cele cinci sesiuni de formare prevăzute în cadrul proiectului. 

 

Grupul țintă: Sesiunile sunt destinate magistraților selectați de INM, reprezentanților DGA 

și PÎCCJ, precum și funcționarilor din cadrul DLAF şi ONPCSB. 

 

Durata: Fiecare sesiune de formare va avea o durata de 3 zile. 
 

Numărul de participanți: INM va selecta pentru fiecare sesiune de formare 5 judecători 

din cadrul secțiilor penale ale instanțelor și 5 procurori care își desfășoară activitatea în cadrul 

secțiilor de urmărire penală din cadrul parchetelor, indiferent de gradul de jurisdicție.  

 

Formatorii: Seminariile vor fi susținute de un formator INM selectat în cadrul proiectului și 

de alți experți propuși de DGA.  
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Finanțarea: Costurile aferente fiecărei sesiuni de formare, inclusiv onorariul expertului 

INM vor fi acoperite din bugetul proiectului.   

 

 
D. ECONOMICS AND FINANCIAL CRIMES – SEMINAR REALIZAT ÎN COLABORARE 
CU BERD 
 

 
Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – un seminar cu 

tema Economics and Financial Crimes. Scopul principal al acestei activități de formare este acela de 

a oferi judecătorilor români o imagine de ansamblu cu privire infracțiunile economico-financiare. În 

cadrul seminarului vor fi abordate aspecte referitoare la prevederile legale interne și internaționale 

privind infracțiunile economico-financiare, spălarea de bani și recuperarea activelor. Totodată, vor fi 

prezentate cazuri practice în domeniul combaterii spălării banilor și recuperării bunurilor provenite 

din infracțiuni. Participanții vor fi implicați în mod activ prin rezolvarea unor studii de caz privind 

cooperarea reciprocă și recunoașterea ordinelor în materie.  

 

Activități în cadrul programului: 1 seminar 

 

Durata seminarului:  Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locația seminarului:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului penal. 

 
Număr participanți: Seminarul se adresează unui număr de 25 participanți. 

 
Modalitate de desfășurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminarul va fi susținut de specialiști propuși de Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și formatori INM. 
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Finanțarea: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate de către 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmând ca INM să suporte onorariile și 

costurile aferente cazării, meselor și transportului pentru formatorii proprii. Seminarul se va organiza 

sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către BERD. 

 

E. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICO FINANCIARE. PROGRAM 
REALIZAT ÎN COLABORARE CU DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - 
ANAF 

Scopul/Obiectivul: INM își propune realizarea, în parteneriat cu Direcția Generală 

Antifraudă Fiscală, a două seminarii de formare în materia combaterii criminalității economico-

financiare.  

 

Numărul de activități din cadrul programului: În cadrul proiectului se vor realiza 

două seminarii de formare continuă.   

 

Grupul țintă: Seminariile sunt destinate procurorilor și inspectorilor antifraudă.  

 

Durata: Fiecare seminar va avea o durata de 2 zile. 
 

Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 15 de procurori și câte  

15 inspectori antifraudă. INM va selecta 10 procurori de la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale 

și 5 procurori de la nivelul parchetelor de pe lângă curți de apel și al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție. 

 

Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori INM și de alți experți propuși de 

DGAF. 

 

Finanțarea: INM va acoperi costurile de cazare și masă pentru participarea celor 15 

procurori în cadrul fiecărui seminar.   
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12. PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN 

ROMÂNIA 

Scopul/Obiectivul: INM își propune și în 2017 realizarea, în parteneriat cu 

Departamentul pentru luptă antifraudă - DLAF, a două seminarii de formare cu tema „Schimb de 

bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România”, primul 

dintre acestea având o abordare penală, iar cel de-al doilea o abordare administrativă. 

Obiectivul programului constă în diseminarea bunelor practici în domeniul protecției 

intereselor financiare ale UE, pentru personalul autorităților de management FESI sau al altor 

instituții/autorități interesate, cu participarea reprezentanților DLAF și a magistraților care 

instrumentează cazuri de fraude și respectiv nereguli ce afectează interesele financiare ale UE. 

 

Activitățile din cadrul programului: În cadrul programului se vor realiza două 

seminarii de formare continuă.  

 

Grupul țintă: La seminarul dedicat aspectelor de drept penal vor participa magistrați care au 

judecat sau instrumentat dosare de fraudă cu fonduri europene (judecători de la ÎCCJ – Secția Penală, 

din cadrul Tribunalelor, procurori DNA), reprezentanți ai autorităților de management FESI, 

reprezentanți ai Autorității de Audit, ai Agenției Naționale de Integritate, ai Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice, precum şi reprezentanți DLAF 

La seminarul dedicat aspectelor de drept administrativ vor participa magistrați care au judecat 

sau instrumentat dosare de nereguli/fraudă cu fonduri europene (judecători de la ÎCCJ – Secția de 

contencios administrativ şi fiscal, din cadrul Curților de Apel – Secția de contencios administrativ, 

procurori DNA), reprezentanți ai autorităților de management FESI, reprezentanți ai Autorității de 

Audit, ai Agenției Naționale de Integritate, ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum şi 

reprezentanți DLAF. 

 
Numărul de activități planificate: Proiectul își propune realizarea a 2 seminarii de 

formare continuă. 

 

Durata activităților: Seminariile vor avea fiecare o durată de 2 zile. 
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Numărul de participanți: Seminarul cu abordare penală va reuni 15 magistrați (10 

procurori, 5 judecători), 5 reprezentanți DLAF, 8 reprezentanți ai instituțiilor naționale partenere (2 

AA, 2 ANI, 2 ANAP, 2 alte instituții), 5 formatori, 1 moderator, 1 organizator DLAF. 

Seminarul cu abordare administrativă va reuni 15 magistrați (10 judecători, 5 procurori), 5 

reprezentanți DLAF, 8 reprezentanți ai instituțiilor naționale partenere, 5 formatori, 1 moderator, 1 

organizator DLAF. 

 

Formatorii: Prezentările vor fi susținute de experți OLAF, experți DLAF, formatori INM, 

precum și de alți specialiști naționali și străini în domeniul tehnicilor de investigare a neregulilor și 

fraudelor ce afectează bugetul UE. 

 

Finanțarea: INM va acoperi costurile de cazare și masă ale judecătorilor și procurorilor 

participanți, precum și onorariile formatorilor INM selectați pentru fiecare seminar (câte un formator 

INM pentru fiecare sesiune). 

 

13. TRAFIC DE PERSOANE  

”COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI A MIGRAȚIEI ÎN CONTEXT 
EUROPEAN” - PROIECT COORDONAT DE ASOCIAȚIA PRO REFIGIU DIN ROMÂNIA  
 

 
Scopul / Obiective specifice: În ședința sa din 10 noiembrie 2015, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a aprobat prin Hotărârea nr. 1196/2015 participarea Institutului Național al 

Magistraturii, în calitate de partener co-beneficiar, fără contribuție financiară, la proiectul cu 

finanțare europeană nerambursabilă „Combaterea traficului de persoane și a migrației în context 

european”, coordonat de Asociația Pro Refugiu din România, propus spre finanțare Comisiei 

Europene. 

Proiectul are ca scop principal sprijinirea autorităților naționale competente pentru aplicarea 

în activitatea lor a prevederilor europene privind asistența juridică a victimelor traficului de persoane, 

solicitanților de azil și refugiaților, atât prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru 

avocați, procurori și judecători, cât și prin dezvoltarea unor relații de cooperare între reprezentanții 

diferitelor instituții europene, prin schimbul de bune practici cu experți în drept din Germania, Suedia 

și Bulgaria. Temele propuse vor viza infracțiunea de trafic de persoane și infracțiuni conexe, 

protecția drepturilor victimelor, instrumente  legislative internaționale. 
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Pentru desfășurarea acestui proiect, urmează ca INM, în calitate de partener asociat, să 

îndeplinească următoarele activități: 

- selecția unui număr de 3-4 formatori, care se vor implica activ în susținerea cursurilor de 

formare în România și care vor participa la evenimentele organizate în țările partenere; 

- selecția judecătorilor și procurorilor care vor participa la activitățile proiectului; 

- participarea la conferințele cu rol de diseminare, organizate în cadrul proiectului. 

 

Activitățile principale ale proiectului constau în: training-uri în România și Bulgaria destinate 

avocaților, procurorilor, judecătorilor din cele două țări, cu formatori români, germani, suedezi și 

bulgari. 

 

Numărul de seminarii planificate: În România, la București vor fi organizate 2 

conferințe în decursul anului 2017. 

 

Durata: Prima conferință se va desfășura pe parcursul a 3 zile, iar a doua conferință se va 

desfășura pe parcursul a 2 zile. 

 

Locul de desfășurare:  Ambele conferințe vor fi organizate la București. 

 

Grupul țintă:  

• La prima conferință vor participa: 25 avocați din Baroul București, 5 avocați din alte 

barouri ale țării, 10 magistrați români, 7 avocați bulgari și 3 magistrați bulgari. În cadrul training-ului 

vor fi implicați 3 formatori români, 1 formator bulgar, 1 formator german, 1 formator suedez. 

• La cea de-a doua conferință vor participa: 25 avocați din Baroul București, 5 avocați din 

alte barouri ale tării, 10 magistrați români, 7 avocați bulgari. 

 

Numărul de participanți: La lucrările conferințelor vor participa câte 10 magistrați 

români (persoanele care au participat la prima conferință nu mai pot participa la cea de-a doua 

conferință).  
 

Formatori: Vor fi identificați prin procedură de selecție publică și transparentă, de preferat 

din rândul magistraților şi avocaților români. 
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Finanțarea: Va fi posibilă din bugetul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă 

„Combaterea traficului de persoane și a migrației în context european”. 

În cazul participanților din alte orașe, regulile Comisiei UE sunt: participanții își efectuează 

rezervările la hotel, își plătesc transportul, iar pe baza documentelor justificative Pro Refugiu le 

rambursează banii imediat la finalul training-ului.  

Pentru asigurarea cazării, trebuie avuți în vedere participanții de la mai mult de 100 km de 

București. 

 

Partenerii programului: Proiectul este coordonat de către Asociația Pro Refugiu 

(www.prorefugiu.org), în parteneriat cu organizațiile ECPAT Germania; KOK- German NGO 

network against trafficking in human beings; Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia; 

Bulgarian Gender Research Foundation. Partener Asociat, fără implicare financiară este Institutul 

Național al Magistraturii. 

 

14. CRIMINALISTICĂ 

A. CRIMINALISTICĂ – SEMINARII DE FORMARE INCLUSE ÎN CATALOGUL EJTN 

 
Obiectivele: Programul urmărește, în principal, pregătirea în domeniul criminalisticii a 

procurorilor, dar, urmare a feedback-ului pozitiv obținut de la judecătorii participanți în aceste 

activități, și aceștia vor avea locuri asigurate în cadrul seminarelor de criminalistică. Astfel, vor fi 

asigurate caracterul interactiv, precum și oportunitatea dezbaterii unor probleme cu o abordare 

diferită în cadrul fiecărei profesii.  

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se vor realiza două 

seminarii deschise participării judecătorilor și procurorilor români, dar și participării internaționale, 

acțiunile fiind incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2017.  
 
Durata:  Seminariile vor  avea o durată de 3 zile. 

 
Locul de desfășurare: Activitățile se vor desfășura la București şi/sau Giroc. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție precum și procurorilor de la 

http://www.prorefugiu.org/
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parchetele de pe lângă aceste instanțe. În cadrul acestor seminarii vor fi participa câte 30 judecători și 

procurori, 10 locuri fiind oferite magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN.  

 

Formatorii: Formatorii utilizați vor fi cu precădere practicieni, dar și alți specialiști în 

domeniul criminalisticii. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. Costurile privind cazarea și masa 

magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional, vor cădea în 

sarcina acestora. 

 

 

B. IMPROVING FORENSIC EXPERTISE AND AWARENESS AMONG THE JUDICIARY 
IN BULGARIA AND ROMANIA 

 
Obiectivele: În perioada februarie 2016 – martie 2018, INM va participa, în calitate de 

partener, la Proiectul JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6820 Improving forensic expertise and awareness 

among the judiciary in Bulgaria and Romania, coordonat de către S.S.R. Internațional - Centrul 

pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, alături de Institutul Național Judiciar 

din Bulgaria, dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul criminalisticii. 

Obiectivele proiectului sunt: 

- sensibilizarea sistemului judiciar cu privire la importanța expertizelor criminalistice; 

- creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul criminalisticii la nivelul sistemului judiciar; 

- asigurarea unei căi de comunicare între experții criminaliști și sistemul judiciar în scopul 

unei mai bune cooperări; 

- dezvoltarea unei curricule pentru formarea în domeniul criminalisticii pentru instituțiile de 

formare a magistraților din Bulgaria și România. 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul proiectului se vor realiza 6 seminarii cu 

durata de 2 zile. Primele trei dintre aceste seminarii au fost realizate în 2016, iar celelalte trei se vor 

realiza în 2017. 

1. Curs de inițiere în domeniul expertizei criminalistice – 2016; 

2. Curs avansat în expertiza ADN – 2016; 

3. Curs avansat de expertiza criminalistică în domeniul arme și muniții – 2016; 

4. Webinar în domeniul expertizei criminalistice – 2017; 
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5. Curs avansat în biometrie – 2017; 

6. Curs pentru membrii sistemului judiciar și experților în domeniul expertizelor criminalistice – 

2017.  

 

Durata:  Seminariile vor  avea o durată de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura în București. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor și procurorilor. Un număr de 20 

magistrați va participa în cadrul fiecărui seminar. 

 
Formatorii: Seminariile vor fi moderate de doi formatori olandezi și, eventual, un formator 

român. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fondurile proiectului. 

 

C. EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI ÎN PROCESUL PENAL 

 
Obiectivele: În procesul penal expertizele şi constatările dispuse de judecător sau procuror 

reprezintă o parte importantă în aflarea adevărului. Acestea sunt, de asemenea, importante pentru 

evitarea erorilor judiciare. Realitatea a demonstrat că domeniile în care este necesar să se dispună 

efectuarea de rapoarte de expertiză sau constatări sunt din ce în ce mai diverse. Pentru a veni în 

sprijinul practicienilor considerăm utilă reunirea judecătorilor şi procurorilor, precum şi a experților 

din domenii noi sau solicitate mai puțin frecvent, dar de o importanță majoră în soluționarea unor 

cazuri (de ex. experți ai INSEMEX, experți în medicină legală psihiatrică, genetică etc.). 

 
Numărul de activități planificate: Va fi organizat un seminar deschis participării 

judecătorilor și procurorilor români.  
 
Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Activitatea se va desfășura la sediul INM din București. 
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Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și procurorilor de la parchetele de pe 

lângă aceste instanțe. În cadrul acestui seminar vor fi participa 25 de magistrați.  

 

Formatorii: Formatorii utilizați vor fi cu judecători/procurori şi experți/specialiști în 

domenii noi sau de nișă. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. 

 

15. JUSTIȚIE PENTRU MINORI 

AUDIEREA MINORILOR ȘI INTERACȚIUNEA CU ACEȘTIA ÎN CURSUL 
PROCEDURILOR JUDICIARE 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii include în Programul 

său de formare continuă pentru anul 2017 un seminar de formare continuă care va avea ca temă: 

„Audierea minorilor și interacțiunea cu aceștia în cursul procedurilor judiciare”. 

Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor și procurorilor în domeniul ascultării 

copilului în procedurile civile și penale, având în vedere atât importanța abordării acestui domeniu 

din perspectiva psihologică, cât și din cea juridică. Agenda seminarului va include prezentări 

teoretice și aplicații practice cu privire la: profilul psihologic al copilului în contextul diferitelor 

proceduri judiciare, preocupări pentru respectarea interesului superior al copilului în timpul ascultării 

sale, abilități de comunicare și tehnici de lucru cu acesta, precum și modalități de colaborare în cadrul 

echipei pluridisciplinare ce are competența de a interveni în soluționarea cauzelor care îl privesc pe 

copil.  

Scopul acestui seminar comun este de uniformizare a procedurilor de ascultare a copilului în 

cadrul procedurilor judiciare și de extindere a bunelor practici identificate la nivelul anumitor instanțe 

în această materie. 

 
Numărul de activități planificate: Seminarul este dedicat judecătorilor în materie 

civilă și penală precum și procurorilor care participă la soluționarea cauzelor în care sunt audiați 

copii.  

 
Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  2 zile. 
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Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul va avea ca grup țintă 20 de judecători de la judecătorii și 

tribunale, 5 procurori de la parchetele de pe lângă judecătorii și tribunale. 

 

Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 25 de magistrați. 
 

Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui unic seminar vor participa formatori 

ai INM, precum și de alți specialiști în domeniu, utilizați în mod excepțional, psihologi și psihiatri, 

care vor aborda modalitățile și tehnicile de audiere și de interacțiune cu minorii, în cursul unor 

proceduri judiciare civile (inclusiv de dreptul familiei) sau penale. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminarului va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

 

 

 

 

 

16. COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE  

A. PROIECTUL ”DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
PENTRU MAGISTRAȚI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CAUZELOR DE 
VIOLENȚĂ DOMESTICĂ”, FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 
2009-2014 

 
 
Scopul / Obiective specifice: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

în calitate de Promotor de Proiect, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, în calitate de 

Partener de proiect, derulează proiectul „Dezvoltare instituțională şi formare profesională pentru 

magistrați în domeniul managementului cauzelor de violență domestică”, finanțat prin programul RO 

20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, Mecanismul Financiar Norvegian 

2009-2014. Proiectul are ca obiectiv general întărirea capacității sistemului judiciar din România de a 



 80 

combate infracțiunile de violență domestică, cu intenția de a utiliza principiul nediscriminării şi o 

abordare centrată pe victimă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

  

1. Realizarea unor instrumente şi modele de documente pentru a fi folosite în 

managementul cazurilor şi în comunicarea cu instituții/ organisme locale interesate (ONG-uri, 

adăposturi ale administrației locale, direcții pentru asistență socială, servicii de probațiune) de 

procurorii şi judecătorii care lucrează direct în cauzele de violență domestică. 

2. Consolidarea capacității Institutului Național al Magistraturii de a realiza programe de 

formare continuă pentru procurori şi judecători în domeniul combaterii violenței domestice.  

3. Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități ale magistraților asupra nevoilor victimelor 

(asistență, informare, sprijin, protecție), cu scopul de a crește nivelul de înțelegere a managementului 

cazurilor de violență domestică. Astfel, în cadrul acestui proiect, printre alte activități propuse pentru 

realizarea obiectivelor proiectului, în special a obiectivului specific privitor la consolidarea 

capacității INM de a realiza programe de formare continuă pentru judecători și procurori în domeniul 

combaterii violenței domestice, s-a numărat și organizarea în cadrul Activității 2, în perioada 

octombrie - noiembrie 2016, a unui număr de 3 sesiuni de formare a formatorilor, cu durata de două 

zile și jumătate fiecare, pentru un grup de 20 de magistrați (10 judecători și 10 procurori), specialiști 

în domeniul luptei împotriva violenței domestice.  

Proiectul prevede, în continuarea sesiunilor de formare a formatorilor, 8 activități de formare 

continuă în domeniul luptei împotriva violenței domestice, programate a se desfășura în perioada 

ianuarie-aprilie 2017. 

 

Număr de seminarii planificate: 8 seminarii de formare continuă în domeniul luptei 

împotriva violenței domestice, programate în perioada ianuarie-aprilie 2017 

 

Durata: Seminariile vor fi planificate pe durata a câte 3 zile. 

 

Locația:  Seminariile se vor desfășura la în București, dar și în țară, în orașe precum 

Brașov, Sibiu, Iași, Oradea și Constanța. 

 

Grupul țintă: Programul se adresează judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor 

civile sau penale din cadrul judecătoriilor și/sau tribunalelor, precum și procurorilor de la nivelul 

judecătoriilor și /sau tribunalelor. 
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Număr de participanți: La lucrările seminariilor vor participa câte 20 de magistrați, cu 

respectarea cerințelor fișei de proiect, care prevede cifre globale de 70 de judecători și 90 de 

procurori. 

 

Formatori: Formatorii din cadrul acestui proiect vor fi cei formați în sesiunile de formare 

de formatori care s-au derulat în toamna anului 2016. 

 

Finanțarea: Toate costurile ocazionate de participarea la cele 8 seminarii de formare 

continuă sunt acoperite de organizatori.  

 

Partenerii programului: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în 

calitate de Promotor de Proiect, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, în calitate de 

partener de proiect. 

 

B. PROIECTUL „JAD - ACŢIUNEA COMUNĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE” 
COORDONAT DE CĂTRE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 

Scopul/Obiectivul: Proiectul „JAD - Acțiunea comună împotriva violenței în familie” 

coordonat de către Inspectoratul General al Poliției Române (în continuare IGPR), în cadrul 

Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014, Programul „Violență domestică și 

violență bazată pe deosebirea de sex” (Programme Area 20), Operatorul de Program fiind Ministerul 

Justiției. Programul are ca obiectiv central consolidarea capacității autorităților judiciare (polițiști, 

procurori și judecători) din România în lupta împotriva violenței domestice. Alături de INM, 

partenerii români în proiect sunt: Ministerul Public, Academia de Poliție „Alexandru Ioan CUZA”, 

Institutul de Economie Națională al Academiei Române.  

Perioada de implementare a proiectului este iunie 2014 - 2017.  

 
Activitățile din cadrul programului: În anul 2017 activitățile proiectului se vor 

încheia cu organizarea unei conferințe finale având ca scop diseminarea rezultatelor acțiunilor 

derulate în perioada 2014-2016 (vizite de studiu în Norvegia în 2015, 5 sesiuni de formare în 2016 și 

elaborarea Ghidului - “Violență domestică - Manual de bune practici pentru magistrați și lucrători în 

poliție”). 
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Grupul țintă: Conferința va reuni reprezentanții tuturor instituțiilor partenere, respectiv 

IGPR, INM, Ministerul Public, Academia de Poliție „Alexandru Ioan CUZA” și Institutul de 

Economie Națională al Academiei Române. 
 
Numărul de activități planificate: În 2017 va fi organizată conferința finală.  

 
Durata: Conferința se va desfășura pe durata unei zile. 
 
Numărul de participanți: La conferință vor participa 30 de persoane din cadrul 

instituțiilor partenere. 

 
Formatorii: În cadrul conferinței vor fi prezenți formatorii INM și IGPR care au susținut 

prezentări pe parcursul celor 5 sesiuni de formare organizate în 2016. 

 
Finanțarea: Finanțarea conferinței finale se va realiza integral din bugetul proiectului. 

 

17. COMBATEREA TRAFICULUI DE DROGURI 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii include în Programul 

său de formare continuă pentru anul 2017 un seminar de formare continuă care va avea ca temă: 

„Combaterea traficului de droguri”. Seminarul vine în întâmpinarea măsurilor prevăzute în Planul de 

acțiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2017 – 2020 și are ca 

obiectiv formarea judecătorilor și procurorilor în domeniul combaterii traficului de droguri. 

 
Numărul de activități planificate: Seminarul este dedicat judecătorilor în materie 

penală și procurorilor care participă la soluționarea cauzelor de trafic de droguri. La seminar vor fi 

invitați să participe 5 polițiști antidrog, pentru a crea cadrul unor discuții care să permită înțelegerea 

perspectivei tuturor profesioniștilor implicați în combaterea acestui fenomen. 

 
Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la București. 
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Grupul țintă: Seminarul va avea ca grup țintă judecători de la nivelul tribunalelor și al 

curților de apel și procurori DIICOT. La seminar vor fi invitați să participe și polițiști antidrog. 

 

Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 20 de magistrați și 5 

polițiști antidrog. 
 

Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui unic seminar vor participa formatori 

ai INM, precum și de alți specialiști în domeniu, utilizați în mod excepțional. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminarului va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind 

cheltuielile ocazionate de participarea judecătorilor și procurorilor.  

 

 

 

18. EXECUTĂRI CIVILE. EXECUTĂRI PENALE  

A. EXECUTĂRI CIVILE – PROGRAM DE FORMARE REALIZAT ÎN COOPERARE CU 
SNG 

 
Scopul / Obiective specifice: Parteneriatul are în vedere colaborarea dintre Institutul 

Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri cu scopul de a contribui la îmbunătățirea 

culturii şi a practicii judiciare în materia executărilor civile. Seminarul își propune realizarea unui 

schimb de experiență între participanți în ceea ce privește interpretarea şi aplicarea dispozițiilor 

legale privind activitatea de executări civile. În acest scop, participanții vor fi încurajați: 

- să se implice în pregătirea seminarului, prin semnalarea problemelor din practică pe care le 

doresc dezbătute cu precădere, având în vedere  relevanța  din perspectiva instituțiilor analizate; 

- să soluționeze sarcini în echipe mixte judecător – grefier;  

- să analizeze, să dezbată şi să stabilească bune practici în materia instituțiilor analizate. 
 

 

Număr de seminarii planificate: Singurul seminar, programat să se desfășoare la 

Giroc, este dedicat judecătorilor şi grefierilor cu atribuții specifice pentru efectuarea lucrărilor de 

executare civilă. 
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Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  3 zile. 

 

Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la Centrul de Pregătire al Magistraților 

și Grefierilor de la Giroc. 
 

Grupul țintă: Programul se adresează judecătorilor şi grefierilor cu atribuții specifice 

pentru efectuarea lucrărilor de executare civilă. 

La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 grefieri cu atribuții specifice din raza 

următoarelor curților de apel (câte 1 judecător şi câte 1 grefier).  

 

Număr de participanți: La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 grefieri 

cu atribuții specifice. 
 

Formatori: Ca personal de instruire, în cadrul acestui unic seminar vor participa formatori 

INM şi SNG. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind 

costurile dedicate formării magistraților, iar SNG pe cele dedicate formării grefierilor. 

 

Partenerii programului: Programul va fi realizat în cooperare de Institutul Național al 

Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri. 

 
 
B. EXECUTĂRI PENALE – PROGRAM DE FORMARE REALIZAT ÎN COOPERARE CU 
SNG 

 
 

Scopul/Obiective specifice: Parteneriatul are în vedere colaborarea dintre Institutul 

Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri cu scopul de a contribui la schimbarea 

culturii şi practicii judiciare în materia executărilor penale. Seminarul își propune realizarea unui 

schimb de experiență între participanți în ceea ce privește interpretarea şi aplicarea dispozițiilor 

legale privind activitatea de executări penale. În acest scop, participanții vor fi încurajați: 

- să se implice în pregătirea seminarului, prin semnalarea problemelor din practică pe care le 

doresc dezbătute cu precădere, având în vedere  relevanța  din perspectiva instituțiilor analizate; 

- să soluționeze sarcini  în echipe mixte judecător – grefier;  
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- să analizeze, să dezbată şi să stabilească bune practici în materia instituțiilor analizate. 
 

Număr de seminarii planificate: Singurul seminar, programat să se desfășoare la 

Giroc, este dedicat judecătorilor şi grefierilor cu atribuții specifice, delegați la compartimentul 

executări penale. 

 

Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  3 zile. 

 

Locația:  Seminarul se va desfășura la Centrul de Pregătire al Magistraților și Grefierilor de 

la Giroc. 

 

Grupul țintă: Programul se adresează judecătorilor şi grefierilor delegați la 

compartimentul de executări penale. 

La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 grefieri cu atribuții specifice din raza 

următoarelor curților de apel (câte 1 judecător şi câte 1 grefier).  

 

Număr de participanți: La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 grefieri 

cu atribuții specifice. 
 

Formatori: Ca personal de instruire, în cadrul acestui unic seminar vor participa formatori 

INM şi SNG. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminarelor va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind 

costurile dedicate formării magistraților, iar SNG pe cele dedicate formării grefierilor. 

 

Partenerii programului: Programul va fi realizat în cooperare de Institutul Național al 

Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri. 
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III. PREGĂTIREA MAGISTRAȚILOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 
CUNOȘTINȚELOR NECESARE PENTRU INTEGRAREA SISTEMULUI 

JUDICIAR ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL 

 

Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 13 septembrie 2011: „în centrul formării 

judiciare europene ar trebui să figureze ansamblul acquis-ului Uniunii, inclusiv dreptul material și 

procedural, instrumentele de cooperare judiciară și jurisprudența corespunzătoare a CJUE”. 

 

1. CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI 

A. “APLICAREA DIRECTĂ A DISPOZIȚIILOR CEDO DE CĂTRE INSTANȚELE 
NAȚIONALE – ASPECTE DE DREPT PENAL”. SEMINAR CU PARTICIPARE 
INTERNAȚIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

Scopul/Obiectivele specifice: Seminarul urmărește pregătirea magistraților în vederea 

asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele 

judiciare al statelor europene. Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru 

optim de formare continuă în materie, seminarul va continua pregătirea judecătorilor și procurorilor 

în domeniul drepturilor omului.  

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor și procurorilor români, dar și participării internaționale, 

acțiunea fiind inclusă în Catalogul EJTN Plus pentru anul 2017.  
 
Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, 

curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor penale, 

precum și procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. 

În cadrul acestui seminar vor participa 30 judecători și procurori, 10 locuri fiind oferite 

magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN Plus.  
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Formatorii: Programul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii 

și/sau de specialiști străini în materie. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce privește cheltuielile 

legate de participarea magistraților străini, EJTN va suporta cazarea și masa acestora, precum și 

costurile legate de transport. INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata 

formatorilor proprii), costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții care vor 

susține acest seminar în calitate de formatori. 

 

B. CEDO – SEMINARII DE FORMARE CONTINUĂ 

 
Scopul/Obiective specifice: Seminariile urmăresc pregătirea magistraților în vederea 

asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele 

judiciare al statelor europene. Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru 

optim de formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor și procurorilor 

în domeniul drepturilor omului prin organizarea a două seminarii: un seminar de CEDO - aspecte 

civile și un seminar de CEDO – aspecte penale.  

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se vor realiza două 

seminarii deschise participării judecătorilor și procurorilor români.  
 
Durata:  Seminariile vor fi planificate pe durata a câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul de CEDO – aspecte civile se adresează judecătorilor de la nivelul 

judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în 

soluționarea cauzelor civile, iar seminarul de CEDO – aspecte penale se adresează judecătorilor de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în 

soluționarea cauzelor penale, precum și procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. 

La seminarul de CEDO – aspecte civile vor participa 25 de judecători, iar la seminarul de 

CEDO – aspecte penale vor participa 25 de judecători și procurori.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive.  
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Formatorii: Programul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare.  

 

2. DREPTUL UNIUNII EUROPENE 

A. DREPTUL UNIUNII EUROPENE – SEMINARII DE FORMARE CONTINUĂ  

 
Scopul/Obiectivele specifice: Seminariile urmăresc pregătirea magistraților în 

vederea asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu 

sistemul judiciar al Uniunii Europene. Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui 

cadru optim de formare continuă în materie, seminariile vor continua pregătirea magistraților în 

domeniul dreptului UE, cu accent asupra evoluției jurisprudenței CJUE și a practicii judiciare 

românești după aderare. 

 
Numărul de activități planificate:  În cadrul acestei componente se vor realiza două 

seminarii cu tema: Rolul instanțelor naționale în interpretarea și aplicarea dreptului UE. 

 
Durata:  Seminariile vor avea durata de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 
Grupul țintă: Un seminar se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor 

de drept civil, iar celălalt seminar se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor de drept 

penal, precum și procurorilor. 

 
Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 25 de magistrați. 

 
Formatorii: Programul va fi susținut de către formatorii Institutului Național al 

Magistraturii. 

 
Finanțarea:  Programul va fi finanțat din fonduri bugetare. 
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B. DREPTUL UNIUNII EUROPENE–CONFERINȚE DEDICATE FORMĂRII 
MEMBRILOR REȚELEI EUROQUOD 

 
Scopul/Obiectivele specifice: O preocupare continuă a INM a reprezentat-o 

cooperarea cu alte rețele de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene. În anul 

2013, în premieră europeană, a fost realizată interconectarea rețelelor de coordonatori din România, 

Italia și Olanda. Astfel, cea de-a patra conferință dedicată formării membrilor EuRoQuod (organizată 

cu ocazia aniversării primului an de existență a rețelei) a fost transmisă online, membrii rețelelor 

similare din Italia (e-Gaius) și din Olanda (Eurinfra) fiind invitați să urmărească conferința și să 

intervină, prin Skype sau pe chat, aducând contribuții și experiențe personale și participând în mod 

activ la dezbateri. Succesul acestei inițiative a fost confirmat de numărul mare de colegi din Italia și 

Olanda care s-a conectat la site-ul dedicat conferinței, precum și de intervențiile online ale acestora.  

Programul de pregătire a judecătorilor membri ai Rețelei EuRoQuod va continua și în 2017. 

Astfel INM va organiza în acest an două conferințe dedicate formării membrilor rețelei EuRoQuod, 

desemnați de către curțile de apel în raza cărora își desfășoară activitatea ca judecători și de către 

Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceste activități sunt axate pe îmbunătățirea colaborării în cadrul 

rețelei, diseminarea celor mai recente dezvoltări în materia dreptului Uniunii Europene, precum și pe 

progresele înregistrate la nivelul rețelei și conturarea perspectivelor EuRoQuod. Totodată, în cadrul 

acestor sesiuni de formare se urmărește îmbunătățirea abilităților membrilor în folosirea resurselor 

on-line relevante care să le folosească acestora în abordarea cauzelor cu elemente de drept al Uniunii 

Europene. 

 
Numărul de activități planificate:  Programul cuprinde două conferințe dedicate 

formării membrilor rețelei. 

 
Durata: Conferințele vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Începând cu anul 2015, conferințele EuRoQuod au fost 

organizate la invitația curților de apel în diferite orașe (Galați, Alba Iulia, Iași și Oradea). Anul 

acesta, cele două conferințe se vor organiza la Tulcea și Timișoara. 

 

Grupul țintă: Conferințele sunt dedicate pregătirii judecătorilor membri ai Rețelei 

EuRoQuod.   

  
Numărul de participanți: La fiecare conferință vor participa câte 45 de magistrați. 
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Modalitatea de desfășurare: Asigurarea cadrului teoretic corespunzător se va face prin 

prezentările formatorilor, precum și prin furnizarea unor materiale didactice-suport de curs asupra 

problematicii conferinței. Materialele vor fi puse la dispoziția participanților atât înainte, cât și pe 

parcursul sesiunii de formare.  

Întrucât conferințele se vor apleca și asupra problemelor apărute în practica judiciară 

românească după aderare, participanții vor avea totodată posibilitatea de a transmite formatorilor și 

expertului INM întrebări și/sau materiale  proprii care să fie dezbătute în cadrul conferințelor. 

 
Formatorii: Conferințele vor fi susținute de formatorii INM din domeniul dreptului UE, 

precum și de formatori străini. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. INM va acoperi 

onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor proprii), costurile de cazare, masă și 

transport internațional și pentru experții străini care vor susține prezentări în cadrul conferințelor 

EuRoQuod. 

 

C. DREPTURILE, SPRIJINIREA ȘI PROTECȚIA VICTIMELOR CRIMINALITĂȚII 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Având în vedere că, în urma adoptării Directivei 

2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, statele membre sunt 

obligate să asigure formarea practicienilor în domeniu, la sugestia Direcției Afaceri Europene și 

Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției, Institutul Național al Magistraturii a inclus în 

Programul său de formare continuă seminarul cu tema „Drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității”. Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor și procurorilor pe aspecte ce țin de 

abordarea apărării intereselor victimei în raport de obligațiile asumate de statul român prin intrarea în 

vigoare a actului UE.  

Temele care vor fi abordate pe parcursul acestui seminar vor avea ca obiect Directiva 

2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, Legea nr. 211/2004 privind 

unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și drepturile acestora ce 

decurg din Codul de procedură penală. 

Pentru a fi accesibil unui număr cât mai mare de magistrați, seminarul va fi transmis on-line.  
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Numărul de activități planificate: Seminarul este dedicat judecătorilor și procurorilor 

specializați în drept penal, de la toate instanțele și parchetele din București. 

 

Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. Nefiind 

asigurată cazarea, magistrații participanții vor fi selectați doar de la instanțele și parchetele din 

București. 

 

Grupul țintă: Acest seminar este dedicat judecătorilor și procurorilor specializați în drept 

penal, de la toate instanțele și parchetele din București. 

 

Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 26 de magistrați, dintre 

care 13 judecători și 13 procurori.  
 

Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui seminar vor participa formatori ai 

INM, precum și alți specialiști în domeniu. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminarului va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

D. “ HOW TO APPLY THE EU CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS: FOCUS ON 
UNION CITIZENS’ RIGHTS” - SEMINAR ERA 

 

Scopul/Obiectivele specifice: Proiectul “How to apply the EU Charter of 

Fundamental Rights: Focus on Union citizens’ rights” (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8679), 

coordonat de către Academia de Drept European (ERA), își propune organizarea unui număr de 5 

seminarii în colaborare cu autoritățile naționale din statele partenere, în următoarele orașe: București, 

Barcelona, Trier, Vilnius și Dublin.   

În cadrul proiectului, va fi organizat un seminar în materia cooperării judiciare și Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, 

care va avea loc la București (sediul INM). Această acțiune de formare va pune accent pe modul de 

aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În cadrul proiectului va fi dezvoltat un 
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set de materiale de formare, documente care urmează a fi utilizate de către instituțiile de formare 

partenere. Acestea vor reflecta domeniul de aplicare și conținutul normelor juridice europene 

relevante în materie. La seminarul internațional organizat la București, vor fi invitați să participe 35 

judecători și avocați din cadrul sistemelor judiciare ale Statelor Membre UE, din care 20 participanți 

vor fi români (5 participanți vor fi din București). Seminarul se va desfășura exclusiv în limba 

engleză pentru a facilita schimbul de idei și de experiență între participanți.  

Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeană, în cadrul acestui proiect vor fi considerate 

eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport) magistraților care provin de la 

instanțe situate la o distanță de cel puțin 100 km de locul desfășurării acțiunii de formare. În ipoteza 

selectării unor magistrați care provin de la instanțe de judecată situate la o distanță de până la 100 km 

de locul desfășurării seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de participarea 

acestora. 

 
Numărul de activități planificate: Unul seminariile care vor fi organizate în cadrul 

proiectului se va desfășura în România, urmând a fi găzduit de INM. 

 
Durata: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului civil și contenciosului administrativ.  

 

Numărul de participanți: La această acțiune de formare vor fi invitați să participe 35 

judecători și avocați (20 participanți vor fi români, iar 5 dintre aceștia vor fi din București). 

 

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive.  

 
Formatorii: Seminarul va fi susținut de experții desemnați în cadrul proiectului. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminarului va fi asigurată, în principal, de Comisia Europeană. 

INM va achita costurile aferente prânzului și pauzelor de cafea, acestea urmând a fi rambursate 

ulterior de ERA. Contribuția INM pentru acest proiect este în cuantum de 2.200 euro. 
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E. “IMPROVING CONDITIONS RELATED TO DETENTION” - SEMINAR ERA 

 

Scopul/Obiectivele specifice: În cadrul proiectului Improving Conditions Related to 

Detention, coordonat de către Academia de Drept European (ERA), va fi organizat un seminar în 

colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, care va avea loc la București (sediul INM). 

Proiectul își propune organizarea unei serii de 5 evenimente la Strasbourg, Trier, Madrid și București, 

în cadrul cărora vor fi tratate aspectele practice privind îmbunătățirea condițiilor de detenție a 

persoanelor condamnate sau aflate în diferite faze ale procesului judiciar. 

Seminarul își propune pregătirea magistraților, dar și a altor specialiști din cadrul sistemelor 

judiciare ale statelor membre în domeniul protecției drepturilor persoanelor condamnate, accentul 

fiind pus pe protecția minorilor, măsurile alternative la detenție, protecția și respectarea drepturilor 

acestor persoane. Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia dreptului 

penal și procurorilor. La această acțiune de formare vor participa în total 50 magistrați, dintre care 10 

români. Totodată, seminarul va presupune și o vizită la unul dintre penitenciarele din București. 

Organizatorii vor asigura servicii de interpretariat.  

Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeană, în cadrul acestui proiect vor fi considerate 

eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport) magistraților care provin de la 

instanțe situate la o distanță de cel puțin 100 km de locul desfășurării acțiunii de formare. În ipoteza 

selectării unor magistrați care provin de la instanțe de judecată situate la o distanță de până la 100 km 

de locul desfășurării seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de participarea 

acestora. 

 
Numărul de activități planificate: Unul dintre seminariile care vor fi organizate în 

cadrul proiectului se va desfășura în România, urmând a fi găzduit de INM. 

 
Durata: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului penal și procurorilor. 

 

Numărul de participanți: La această acțiune de formare vor participa în total 50 

magistrați, dintre care 10 români (5 dintre aceștia vor fi din București). 
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Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive.  

 
Formatorii: Seminarul va fi susținut de experții desemnați în cadrul proiectului. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminarului va fi asigurată, în principal, de Comisia Europeană. 

ERA va face demersuri în vederea asigurării meselor participanților și formatorilor (2 prânzuri și o 

cină). De asemenea, ERA va asigura plata onorariilor și transportului formatorilor. Participanții vor 

face demersuri în vederea asigurării cazării și vor achita aceste costuri, urmând ca ERA să 

ramburseze aceste cheltuieli. 

 

F. CARTA FUNDAMENTALĂ A DREPTURILOR OMULUI ȘI IMPLICAȚIILE ACESTEIA 
ÎN PRACTICA JUDICIARĂ DIN ROMÂNIA 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii este partener în 

Proiectul “Judging the Charter – the Charter in judicial practice with a special focus on the case of 

protection of refugees and asylum seekers” coordonat de Institutul pentru Drepturile Omului - 

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (mai departe BIM). Proiectul urmărește să contribuie la dezvoltarea 

competențelor judecătorilor și ale altor categorii profesionale din domeniul juridic, în interpretarea și 

aplicarea Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, prin schimbul de experiență dintre 

practicieni și academicieni în domeniu. 

În cadrul proiectului INM va contribui la organizarea unui seminar local de o zi cu tema 

“Carta fundamentală a drepturilor omului și implicațiile acesteia în practica judiciară din România”, 

care va fi organizat la București. Seminarul se adresează unui număr de 20 de judecători. 

 

Numărul de activități planificate: În cadrul Proiectului “Judging the Charter – the 

Charter in judicial practice with a special focus on the case of protection of refugees and asylum 

seekers” , INM va contribui la organizarea unui seminar local.  

 

Durata: Seminarul este planificat să dureze o zi. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura în București. 

 

Grupul țintă: Acest seminar este dedicat judecătorilor din România.  
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Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 20 de judecători. 
 

Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui seminar vor participa un specialist în 

domeniu din România și un specialist din partea BIM. 

 

Finanțarea: Costurile impuse de organizarea acestui eveniment (cazarea și mesele 

participanților, transportul, serviciile de traducere și interpretariat precum și onorariul formatorilor) 

sunt în sarcina coordonatorului de proiect – BIM. Sunt considerate eligibile doar costurile aferente 

participării (mese, cazare, transport) magistraților care provin de la instanțe situate la o distanță de cel 

puțin 100 km de locul desfășurării acțiunii de formare. În ipoteza selectării unor magistrați care 

provin de la instanțe situate la distanțe mai mici de 100 km de locul desfășurării seminarului, 

organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de participarea acestora. 

 

3. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE CIVILĂ 

În cadrul programului de formare continuă a magistraților, Institutul Național al Magistraturii 

va organiza, în cursul anului 2017, o serie de seminarii în domeniul Cooperării judiciare 

internaționale în materie civilă, având ca obiectiv formarea judecătorilor specializați în soluționarea 

cauzelor civile, comerciale și de dreptul familiei. Programul presupune următoarele componente: 

 Un seminar cu tema Parental responsibility matters in the EU, deschis nu doar 

judecătorilor români, ci și participării magistraților străini, seminarul fiind înscris în 

Catalogul EJTN Plus; 

 Un seminar comun INM – SNG; 

 Un seminar cu tema International Contracts - seminar organizat în colaborare cu Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); 

 Un seminar cu tema Better applying the EU Regulations on Family and Succession Law, 

deschis nu doar judecătorilor și procurorilor români, ci și participării magistraților străini, 

seminar organizat de ERA la București; 

 Un seminar organizat în cadrul Proiectului “Cooperation between the EU member states 

for the purpose of sovling the civil cases regarding the wrongful removal or retention of a 

child” coordonat de Ministerul Justiției.  
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A. “PARENTAL RESPONSIBILITY MATTERS IN THE EU“ - SEMINAR CU 
PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN PLUS 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Programul urmărește pregătirea magistraților în vederea 

asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele 

judiciare al statelor europene. Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru 

optim de formare continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor și procurorilor 

în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă. Acest seminar, inclus în Catalogul 

EJTN Plus pe anul 2017, își propune un schimb de bune practici în materia responsabilității parentale 

transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene. Se vor analiza, dintr-o perspectivă practică, principalele 

probleme juridice care apar în cazul copiilor în situația despărțirii părinților lor, referitoare la 

atribuirea exercițiul autorității părintești, rezidența copilului, dreptul de vizitare, precum și 

recunoașterea hotărârilor străine. Alte teme abordate în cadrul acestui seminar se vor referi la măsuri 

de protecție, relocare și la răpirea de copii. 
 

Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor și procurorilor români, dar și participării internaționale, 

acțiunea fiind inclusă în Catalogul EJTN Plus pentru anul 2017.  
 

Durata: Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 

Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, 

curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor de drept 

civil și de dreptul familiei.  

 

Numărul de participanți: În cadrul acestui seminar vor participa 30 judecători, 10 locuri 

fiind oferite magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN Plus pentru anul 2017.  

 

Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce privește cheltuielile 

legate de participarea magistraților străini, EJTN va suporta cazarea și masa acestora, precum și 
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costurile legate de transport. INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata 

formatorilor proprii), costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții care vor 

susține acest seminar în calitate de formatori. 

 

B. “ BETTER APPLYING THE EU REGULATIONS ON FAMILY AND SUCCESSION 
LAW” - SEMINAR ERA 

 

Scopul/Obiectivele specifice: Seminarul cu tema "Better Applying the EU 

Regulations on Family and Succession Law" va fi organizat la București în cadrul unui proiect 

internațional coordonat de Academia de Drept European (ERA). În cadrul acestui proiect va fi 

elaborat un set de materiale referitoare la instrumentele juridice UE privind cooperarea judiciară în 

materie civilă, care va viza domeniul dreptului familiei și al succesiunilor. În cadrul seminariilor din 

acest proiect vor fi abordate aspecte privind divorțul și obligația de întreținere, răspunderea 

părintească în context transfrontalier, inclusiv răpirea copiilor și succesiunile transfrontaliere. 

Materialele, care vor consta, în principal, în studii de caz elaborate de experți UE, vor fi 

utilizate în cadrul seminariilor organizate la nivel național. Unul dintre seminariile din cadrul 

proiectului va fi organizat la București (sediul INM), iar limba de lucru va fi cea română. La seminar 

vor fi invitați 30 de judecători specializați în soluționarea dreptului civil (dreptul familiei), dintre care 

20 de participanți vor fi din București. 

Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeană, în cadrul acestui proiect vor fi considerate 

eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport) magistraților care provin de la 

instanțe situate la o distanță de cel puțin 100 km de locul desfășurării acțiunii de formare. În ipoteza 

selectării unor magistrați care provin de la instanțe de judecată situate la o distanță de până la 100 km 

de locul desfășurării seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de participarea 

acestora. 

 
Numărul de activități planificate: Unul seminariile care vor fi organizate în cadrul 

proiectului se va desfășura în România, urmând a fi găzduit de INM. 

 
Durata: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. 
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Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului civil (dreptul familiei). 

 

Numărul de participanți: La seminar vor fi invitați 30 de judecători specializați în 

soluționarea dreptului civil (dreptul familiei), dintre care 20 de participanți vor fi din București. 

 

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive.  

 
Formatorii: Seminarul va fi susținut de experți desemnați în cadrul proiectului. 

 

Finanțarea: Finanțarea proiectului va fi asigurată, în principal, de Comisia Europeană. 

INM va asigura traducerea în limba română a materialelor transmise de ERA pentru a fi utilizate în 

cadrul seminarului și va asigura plata meselor, cazării și transportului formatorilor. Costurile 

menționate anterior nu vor fi rambursate de ERA. Totodată, INM va plăti onorariile experților, 

costurile aferente cazării pentru 10 participanți, precum și pe cele aferente asigurării pauzelor de 

cafea, a unui prânz și a unei cine pentru toți participanții și pentru formatori, urmând ca ERA să 

ramburseze aceste cheltuieli.  

 
 

C. INTERNATIONAL CONTRACTS – SEMINAR REALIZAT ÎN COOPERARE CU BERD 
 

Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – un seminar cu 

tema International Contracts. În cadrul acestei activități de formare vor fi abordate aspecte 

referitoare la competența în materie contractuală - Regulamentul Bruxelles I (nr. 1215/2012), 

Regulamentul UE nr. 593/2008 (Roma I): Domeniul de aplicare a regulamentului și identificarea 

legii aplicabile (Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), Regulamentul UE nr. 593/2008 (Roma I): Domeniul de 

aplicare al legii care reglementează contractul și aspectele excluse (art. 10, 11, 12, 13, 18.), alte 

dispoziții (art. 14, 15, 16, 17, 19 – 22), Regulamentul UE nr. 593/2008 (Roma I): legătura cu alte 

prevederi - în special, legătura cu convențiile internaționale existente (art. 23 - 26), Convenția 

Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri. De asemenea, în cadrul 

seminarului participanții vor rezolva cazuri practice care implică aspecte legate de competență și 

legea aplicabilă în materie contractuală și aspecte privind unificarea legislației în materie 
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contractuală. Vor fi abordate și aspecte privind contractele FIDIC (Fédération Internationale Des 

Ingénieurs-Conseils).  

 

Activități în cadrul programului: 1 seminar 

 

Durata seminarului:  Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locația seminarului:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului comercial (civil) de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție. 

 
Număr participanți: Seminarul se adresează unui număr de 25 participanți. 

 
Modalitate de desfășurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminarul va fi susținut de specialiști propuși de Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și formatori INM. 

 

Finanțarea: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate de către 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmând ca INM să suporte onorariile și 

costurile aferente cazării, meselor și transportului pentru formatorii proprii. Seminarul se va organiza 

sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către BERD. 

 

D. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE CIVILĂ – SEMINAR 
REALIZAT ÎN COOPERARE CU ȘNG 

 
 

Scopul / Obiective specifice: Parteneriatul are în vedere colaborarea dintre Institutul 

Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri cu scopul de a contribui la schimbarea 

culturii şi practicii judiciare din sistemul judiciar, în domeniul cooperării judiciare internaționale în 

materie civilă. Seminarul își propune realizarea unui schimb de experiență între participanți în ceea 

ce privește interpretarea şi aplicarea dispozițiilor legale privind cooperarea judiciară internațională în 

materie civilă. 
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În acest scop, participanții vor fi încurajați: 

- să se implice în pregătirea seminarului, prin semnalarea problemelor din practică pe care le 

doresc dezbătute cu precădere, având în vedere  relevanța  din perspectiva instituțiilor analizate; 

- să soluționeze sarcini  în echipe mixte judecător – grefier;  

- să analizeze, să dezbată şi să stabilească bune practici în materia instituțiilor analizate. 
 

 

Număr de activități planificate: Singurul seminar, programat să se desfășoare la 

Giroc, este dedicat judecătorilor şi grefierilor care participă la soluționarea, respectiv judecarea, 

cauzelor civile. 

 

Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  3 zile. 

 

Locația: Seminarul se va desfășura la Centrul de Pregătire al Magistraților și Grefierilor de 

la Giroc. 

 

Grupul țintă: Programul se adresează judecătorilor şi grefierilor care participă la 

soluționarea, respectiv judecarea, cauzelor civile. La lucrările seminarului vor participa 15 judecători 

şi 15 grefieri din raza curților de apel (câte 1 judecător şi câte 1 grefier).  

 

Număr de participanți: La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 

grefieri. 
 

Formatori: Ca personal de instruire, în cadrul acestui unic seminar vor participa formatori 

INM şi ȘNG. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind 

costurile dedicate formării magistraților, iar SNG pe cele dedicate formării grefierilor. 

 

Partenerii programului: Institutul Național al Magistraturii şi Școala Națională de 

Grefieri. 
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E. SEMINAR ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI “COOPERATION BETWEEN 
THE EU MEMBER STATES FOR THE PURPOSE OF SOVLING THE CIVIL CASES 
REGARDING THE WRONGFUL REMOVAL OR RETENTION OF A CHILD” 

 

Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii este partener în 

Proiectul “Cooperation between the EU member states for the purpose of sovling the civil cases 

regarding the wrongful removal or retention of a child” coordonat de Ministerul Justiției.  

Proiectul urmărește să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor în drept din 

Statele Membre UE în domeniul dreptului familiei cu referire la aplicarea efectivă și coerentă a 

Regulamentului UE nr. 2201/2003 și în particular a dispozițiilor cu privire la deplasarea și reținerea 

ilicită a unui copil. Principala activitate programată în cadrul proiectului este Seminarul European de 

2 zile organizat în 2017. În cadrul seminarului vor participa 150 de practicieni în drept cu experiență 

în dreptul familiei (judecători, avocați, grefieri, mediatori, ș.a.m.d.) invitați din mai multe State 

Membre UE. Seminarul va debuta cu o sesiune plenară, urmând ca în a doua zi participanții să fie 

repartizați în grupuri de lucru axate pe diferite teme, cum ar fi: 

- Jurisprudența instanțelor naționale în soluționarea cazurilor privind exercitarea autorității 

părintești raportat la răpirea internațională a copiilor (art. 10 din Regulamentul 

2201/2003); 

- Interesul superior al copilul și audierea copilul (art. 11 din Regulament); 

- Medierea conflictelor familiale legate de exercitarea autorității părintești; 

- Executarea hotărârilor judecătorești legate de returnarea copilului și principalele probleme 

în materie (art. 42 din Regulament); 

- Relocarea și modalitățile de exercitare a dreptului la vizită dintr-un Stat Membru într-un 

alt Stat Membru (art. 9 și 41 din Regulament); 

- Rolul Autorităților Centrale în soluționarea cauzelor legate de deplasarea și reținerea 

ilicită a unui copil. 

 

Numărul de activități planificate: În cadrul Proiectului “cooperation between the EU 

member states for the purpose of sovling the civil cases regarding the wrongful removal or retention 

of a child”, INM va contribui la organizarea unui seminar european.  

 

Durata: Seminarul este planificat să dureze două zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura în București. 
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Grupul țintă: Acest seminar este dedicat judecătorilor, avocaților, grefierilor, mediatorilor 

și altor categorii socioprofesionale din domeniul juridic cu experiență în dreptul familiei din 

diferite State Membre UE.  

 

Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 95 de practicieni în 

drept din România. Grupul țintă cuprinde judecători, avocați, grefieri și alte categorii socio-

profesionale. 

Numărul exact de judecători, care vor participa în cadrul seminarului, va fi stabilit cu ocazia 

întâlnirii pregătitoare organizate în luna aprilie 2017. 
 

Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui seminar vor experți cu o înaltă 

calificare în domeniu, propuși sau selectați de coordonatorul de proiect sau de parteneri.  

 

Finanţarea: Costurile impuse de organizarea acestui eveniment (cazarea și mesele 

participanților, transportul, serviciile de traducere și interpretariat precum și onorariul formatorilor) 

sunt în sarcina coordonatorului de proiect – Ministerul Justiției.   

Sunt considerate eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport) 

magistraților care provin de la instanțe situate la o distanță de cel puțin 100 km de locul desfășurării 

acțiunii de formare. În ipoteza selectării unor magistrați care provin de la instanțe situate la distanțe 

mai mici de 100 km de locul desfășurării seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile 

ocazionate de participarea acestora. 

4. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 

În cadrul programului de formare continuă a magistraților, Institutul Național al Magistraturii 

va organiza, în cursul anului 2017, o serie de seminarii în domeniul Cooperării judiciare 

internaționale în materie penală, având ca obiectiv formarea judecătorilor specializați în soluționarea 

cauzelor penale și a procurorilor. 

 

Programul presupune următoarele componente: 

 Un seminar cu tema “Rolul magistratului național in aplicarea dispozițiilor referitoare la 

mandatul european de arestare”, deschis nu doar judecătorilor și procurorilor români, ci 

și participării magistraților străini, seminarul fiind înscris în Catalogul EJTN; 
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 Un seminar cu tema “Instrumente de cooperare judiciară în materie penală”, deschis nu 

doar judecătorilor și procurorilor români, ci și participării magistraților străini, seminarul 

fiind înscris în Catalogul EJTN; 

 Un seminar cu tema “Judicial cooperation in criminal matters - Finding common ground 

through legal English”, deschis nu doar judecătorilor și procurorilor români, ci și 

participării magistraților străini, seminarul fiind înscris în Catalogul EJTN; 

 Sisteme informatice Schengen - program realizat în colaborare cu Centrul Multifuncțional 

Schengen din cadrul Ministerului Administrației și Internelor; 

 Un seminar comun INM - ȘNG. 

 

A. “ROLUL MAGISTRATULUI NAȚIONAL IN APLICAREA DISPOZIȚIILOR 
REFERITOARE LA MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE”. “ INSTRUMENTE DE 
COOPERARE JUDICIARĂ IN MATERIE PENALĂ” -  SEMINARII CU PARTICIPARE 
INTERNAȚIONALĂ INCLUSE ÎN CATALOGUL EJTN 

 
Obiectivele: Programul urmărește pregătirea magistraților în vederea asigurării 

cunoștințelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare al 

statelor europene. Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru optim de formare 

continuă în materie, programul va continua pregătirea judecătorilor și procurorilor în domeniul 

cooperării judiciare internaționale în materie penală.  

Tema seminariilor este: “Rolul magistratului național în aplicarea dispozițiilor referitoare la 

mandatul european de arestare”, respectiv “Instrumente de cooperare judiciară in materie penală”. 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se vor realiza două 

seminarii, deschise participării judecătorilor și procurorilor români, dar și participării internaționale, 

cele două acțiuni fiind incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2017.  
 
Durata:  Seminariile vor  avea o durată de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, 

tribunalelor și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și procurorilor de la 

parchetele de pe lângă aceste instanțe. În cadrul acestor seminarii vor participa câte 10 judecători și 
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10 procurori, alte 10 locuri fiind oferite la fiecare seminar magistraților străini, în cadrul Catalogului 

EJTN.  

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. Costurile privind cazarea și masa 

magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional vor cădea în 

sarcina acestora. 

 

B. „COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. IDENTIFICAREA DE ASPECTE 
COMUNE PRIN INTERMEDIUL ENGLEZEI JURIDICE”. SEMINAR CU PARTICIPARE 
INTERNAȚIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN  

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii își propune să vină 

în întâmpinarea nevoii de pregătire a magistraților în domeniul cooperării judiciare în materie penală 

și în cel al limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru toți judecătorii și procurorii, prevăzut de art. 

37, alin. 2 din Legea nr. 303/2004. În acest sens, va fi organizat un seminar de formare ce va 

promova atât aspecte de cooperare judiciară în materie penală, cât și dezvoltarea competențelor de 

comunicare în limba engleză, acordându-se preponderență noțiunilor juridice. Seminarul este inclus 

în Catalogul EJTN pentru anul 2017 și se bucură de participarea magistraților din alte state membre, 

alături de participanții români. Seminarul se desfășoară exclusiv în limba engleză. 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor și procurorilor români, dar și participării internaționale, 

acțiunea fiind inclusă în Catalogul EJTN pentru anul 2017.  
 

Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție specializați în soluționarea cauzelor penale și 

procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe.  

În cadrul acestui seminar vor fi participa 30 de magistrați, 10 locuri fiind oferite judecătorilor 

și procurorilor străini, în cadrul Catalogului EJTN.  
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Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. Costurile privind cazarea și masa 

magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional, vor cădea în 

sarcina acestora. 

INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor proprii), 

costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții care vor susține acest seminar în 

calitate de formatori. 

 

C. SISTEME INFORMATICE SCHENGEN – COOPERARE POLIȚIENEASCĂ 
INTERNAȚIONALĂ 

 
Scopul/Obiectivele specifice:  Programul este realizat în colaborare cu Centrul 

Multifuncțional Schengen din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (CMPS) și este deschis 

participării judecătorilor și procurorilor români, urmărind dobândirea, consolidarea și antrenarea 

competențelor de lucru cu semnalările SINS/SIS.  

 
Numărul de activități: În cadrul acestei componente se vor realiza două seminarii 

deschise participării judecătorilor și procurorilor români.  
 

Durata:  Seminariile vor  avea o durată de câte 3 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul Centrului Multifuncțional 

Schengen din Ploiești. 

 
Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor și procurorilor implicați în 

soluționarea cauzelor care implică semnalări SINS/SIS. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 16 magistrați.  

 
Formatorii: Formatorii vor fi specialiști CMPS, dar și formatori INM în domeniul 

cooperării judiciare internaționale în materie penală. 

 
Finanțarea: Cazarea participanților va fi asigurată de CMPS, fără plată. Cheltuielile pentru 

mesele participanților se vor rambursa de către INM, în termen de 60 de zile de la data primirii 

documentelor fiscale în format original de la magistrații care avansează sume destinate acoperirii 

unor asemenea cheltuieli. 
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D. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ – SEMINAR 
REALIZAT ÎN COOPERARE CU ȘNG 

 
 

Scopul/Obiective specifice: Parteneriatul are în vedere colaborarea dintre Institutul 

Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri cu scopul de a contribui la schimbarea 

culturii şi practicii judiciare din sistemul judiciar, în domeniul cooperării judiciare internaționale în 

materie penală. Seminarul își propune realizarea unui schimb de experiență între participanți în ceea 

ce privește interpretarea şi aplicarea dispozițiilor legale privind cooperarea judiciară internațională în 

materie penală. 

În acest scop, participanții vor fi încurajați: 

- să se implice în pregătirea seminarului, prin semnalarea problemelor din practică pe care le 

doresc dezbătute cu precădere, având în vedere  relevanța  din perspectiva instituțiilor analizate; 

- să soluționeze sarcini  în echipe mixte judecător – grefier;  

- să analizeze, să dezbată şi să stabilească bune practici în materia instituțiilor analizate. 
 

 

Număr de seminarii planificate: Singurul seminar, programat să se desfășoare la 

Giroc, este dedicat judecătorilor şi grefierilor care participă la soluționarea, respectiv judecarea, 

cauzelor penale. 

 

Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  3 zile. 

 

Locația:  Seminarul se va desfășura la Centrul de Pregătire al Magistraților și Grefierilor de 

la Giroc. 

 

Grupul țintă: Programul se adresează judecătorilor şi grefierilor care participă la 

soluționarea, respectiv judecarea, cauzelor penale. 

La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 grefieri din raza curților de apel (câte 

1 judecător şi câte 1 grefier).  

 

Număr de participanți: La lucrările seminarului vor participa 15 judecători şi 15 

grefieri. 
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Formatori: Ca personal de instruire, în cadrul acestui unic seminar vor participa formatori 

INM şi ȘNG. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare, INM acoperind 

costurile dedicate formării magistraților, iar SNG pe cele dedicate formării grefierilor. 

 

Partenerii programului: Institutul Național al Magistraturii şi Școala Națională de 

Grefieri. 
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IV. ASIGURAREA PREGĂTIRII JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR 
ADMIȘI ÎN MAGISTRATURĂ ÎN CONDIȚIILE ART. 33 DIN LEGEA NR. 

303/2004 PRIVIND STATUTUL JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR 

 
Informații generale: În temeiul art. 33, alin. (13) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor: ”După numirea în funcția de judecător sau procuror, persoanele 

prevăzute la alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare 

profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii, care va cuprinde în mod obligatoriu 

elemente de drept UE”. 

Institutul Național al Magistraturii și-a propus ca în ceea ce îi privește pe magistrații selectați 

în temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr. 303/2004, să atingă nu numai  standardele stabilite 

pentru selecția auditorilor de justiție, ci și pe cele privind formarea profesională a acestora. 

Începând cu anul 2015 programul de formare a acestor magistrați a fost modificat (Hotărârea 

Plenului CSM nr. 82/2015), cuprinzând 3 etape de formare, cu accent mai pronunțat pe partea de 

module teoretice și practice pe care magistrații trebuie să le urmeze, partea practică fiind asigurată de 

activitatea curentă pe care magistrații o realizează în cadrul instanței/parchetului. Urmare a acestei 

modificări, durata formării realizate în cadrul INM a fost crescută la 3 luni. Astfel, numărul de ore 

dedicat disciplinelor: drept civil și drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal, 

drepturile omului, dreptul Uniunii Europene, criminalistică, etică și deontologie profesională și 

comunicare este apropiat de  numărul de ore prevăzut în programa de formare inițială dedicată 

auditorilor de justiție. În plus, judecătorii și procurorii cărora li se adresează programul de formare 

profesională beneficiază de pregătire în baza unei tematici specifice fiecărei profesii.  

Având în vedere rezultatele pozitive înregistrate în decursul anului 2015, INM și-a propus ca 

în 2017 să mențină durata acestei formări, urmând ca perioada de module teoretice și practice din 

cadrul INM să rămână neschimbată - 3 luni.  

Structura programului de pregătire profesională va fi următoarea: 

1. 6 săptămâni de la numirea magistraților aceștia nu vor intra în complete de 

judecată, respectiv nu vor instrumenta dosare, urmând ca ei să se familiarizeze cu noul loc de 

muncă.  

În măsura în care, totuși, volumul de activitate al instanței/parchetului impune intrarea 

imediată în activitate a magistraților astfel numiți, acestora le vor putea fi alocate spre soluționare 
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unele dosare mai puțin complexe, criteriile ce pot fi avute în vedere în acest sens fiind prevederile 

alin. 1 al art. 23 din Legea nr. 303/2004 referitoare la competența judecătorilor stagiari. În mod 

similar, procurorii vor avea dreptul să pună concluzii în instanță, să efectueze şi să semneze acte 

procedurale, însă aceste activități ar trebui să fie derulate sub coordonarea unui procuror definitiv, cu 

experiență.  

În acest scop, odată cu numirea magistratului, conducătorul instanței/parchetului va numi un 

îndrumător pentru acesta, care îi va acorda asistență şi îndrumare pe tot parcursul perioadei de 

pregătire. 

2.  6 săptămâni de pregătire profesională alcătuite din module teoretice şi practice în 

cadrul Institutului Național al Magistraturii. 

Primul modul de formare în cadrul INM urmează să se desfășoare în perioada 6 februarie – 17 

martie 2017.  

3.  6 săptămâni în care magistrații vor desfășura activitate practică la instanțele sau 

parchetele unde au fost numiți, constând în activitatea lor curentă. 

Acest modul va avea ca perioadă de desfășurare 20 martie – 5 mai 2017. 

4.  6 săptămâni de pregătire profesională alcătuite din module teoretice şi practice în 

cadrul Institutul Naţional al Magistraturii. 

Al doilea modul de formare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii urmează să se 

desfășoare în perioada 8 mai – 16 iunie 2017.  

Magistrații vor fi evaluați de către formatorii disciplinelor urmate în cadrul modulelor, pe 

parcursul sau la terminarea acestora, în vederea evaluării gradului de asimilare a cunoștințelor. 

Rezultatele evaluărilor se vor centraliza şi se vor transmite instanțelor și parchetelor pentru a fi avute 

în vedere la evaluarea activității profesionale. 

Numărul de zile alocat fiecărei discipline și fiecărei categorii profesionale se prezintă astfel: 
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1 Drept civil+ drept procesual civil 22 132 37% 4 24 7% 
2 Drept penal + drept procesual penal 15 90 25% 26 156 43% 
3 CEDO 6 36 10% 6 36 10% 
4 Dreptul Uniunii Europene 4 24 7% 4 24 7% 
5 Etică şi organizare judiciară 5 30 8% 5 30 8% 
6 Comunicare 4 24 7% 4 24 7% 
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  Module judecători Module procurori 
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7 Criminalistică 2 12 3% 9 54 15% 
8 Medicină legală 2 12 3% 2 12 3% 

Total  60 60 360  60 360  
 

 
Activitățile din cadrul programului: Conform propunerii INM, în cadrul celei de-a 

doua componente a programului, magistrații numiți în magistratură în condițiile amintite trebuie să 

parcurgă 12 săptămâni de formare constând în module teoretice și practice (seminarii) în cadrul 

Institutului Național al Magistraturii.  

Până la acest moment, în acest program sunt incluși magistrații care au promovat examenul de 

admitere în magistratură din perioada august – octombrie 2016. Astfel, într-o primă etapă vor fi 

formați cei 27 de judecători și cei 3 procurori recrutați prin acest examen de admitere în magistratură. 

Având în vedere numărul mic de procurori care au promovat examenul de admitere în magistratură în 

această sesiune, INM propune organizarea cursurilor de formare a acestora împreună cu grupa de 

judecători urmând ca acolo unde tematica se suprapune, aceștia să parcurgă o formare comună. 

Având însă în vedere faptul că curricula  procurorilor prevede cu 11 zile de formare mai mult în 

domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal, respectiv cu 7 zile de formare mai mult în 

domeniul criminalisticii, în timp ce curricula judecătorilor prevede mai mult cu 18 zile drept 

civil/drept procesual civil, în cele 18 zile formarea se va face separat pentru cele două categorii 

profesionale. 

 
Locul de desfășurare:  Cursurile se vor desfășura la centrul INM de la Giroc. Perioada 

de formare în care procurorii vor parcurge tematica de drept penal și drept procesual penal, respectiv 

de criminalistică dedicată exclusiv lor va fi organizată la sediul INM de la București. Cei trei 

procurori vor beneficia de cazare în Căminul INM. 

 
Durata:  Durata cursului este de 12 săptămâni. 

 
Grupul țintă: Acest program se adresează doar magistraților care au fost admiși în 

magistratură în condițiile  art. 33, alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 
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procurorilor. Seminariile organizate de INM vor fi completate de stagiile practice care se vor 

desfășura la instanțe și parchete, sub îndrumarea coordonatorilor de stagiu. 

 
Domeniile: Domeniile în care se realizează pregătirea profesională a magistraților pe 

durata cursului sunt: 

 drept civil și  procesual civil, 

 drept penal și procesual penal, 

 dreptul Uniunii Europene, 

 drepturile omului,  

 etica și deontologia profesională, 

 comunicare, 

 criminalistică 

 medicină legală. 

 
Modalitatea de desfășurare:  interactivă, practică, un accent deosebit fiind pus pe 

implicarea în dezbateri a tuturor participanților și pe deprinderea competențelor practice specifice 

fiecărei profesii.  

 
Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori INM în domeniile menționate 

anterior. 

 
Finanțarea: Fondurile utilizate sunt exclusiv bugetare.  
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V. FORMAREA JUDECĂTORILOR ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CELEI DE- A 
DOUA SPECIALIZĂRI 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 523 din data de 14 iunie 2012 s-a decis formarea 

judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări. Domeniile de specializare care pot fi 

avute în vedere in cadrul acestui program sunt următoarele: 

 Drept civil, drept procesual civil; 

 Drept penal, drept procesual penal; 

 Drept administrativ, drept financiar și fiscal, drept procesual civil; 

 Dreptul muncii, asigurări sociale, drept procesual civil. 

Potrivit dispozițiilor hotărârii menționate, formarea profesională în vederea dobândirii celei 

de-a doua specializări se va realiza diferențiat, pentru judecătorii care au o experiență în domeniul de 

specializare respectiv urmând a fi realizate cursuri de formare de scurtă durată.  

Evaluările realizate la nivelul instanțelor au indicat, la momentul adoptării hotărârii 

respective, în numeroase cazuri, că încărcătura pe anumite instanțe/secții depășește un nivel admisibil 

și că pe rolul instanțelor se înregistrează un număr tot mai mare de cauze complexe, interdisciplinare, 

care necesită cunoștințe în diferite domenii conexe. În plus, s-a apreciat că mobilitatea pregătirii 

profesionale presupune și un anumit grad de disponibilitate a judecătorului, a cărui competență nu 

trebuie să se limiteze la un domeniu singular, el trebuind să fie apt să soluționeze și cauze din alte 

domenii.  

Formarea judecătorilor într-o altă specializare decât cea pe care o dețin în prezent (dublarea 

specializării judecătorilor) a apărut ca o soluție practică și flexibilă, de imediată aplicare, de natură să 

permită colegiilor de conducere să gestioneze mai eficient situațiile în care numărul judecătorilor cu 

o anumită specializare este insuficient. 

 

Răspunzând acestei solicitări, în perioada 2013 - 2015 INM a căutat să identifice soluții cât 

mai eficiente pentru formarea judecătorilor care vor dobândi a doua specializare. În ceea ce privește 

judecătorii care au o experiență de cel puțin 1 an în ultimii 5 ani în domeniul celei de-a doua 

specializări aceștia vor beneficia de cursuri de scurtă durată (4 zile) în cadrul seminariilor dedicate 

noilor coduri organizate la nivel descentralizat.  

În ceea ce îi privește pe judecătorii care nu au o experiență anterioară, aceștia vor beneficia de 

cursuri de lungă durată, participând la două sesiuni de formare e-learning, după caz, una în materia 
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dreptului substanțial civil sau penal și una în materia dreptului procesual civil sau penal. INM și-a 

propus să utilizeze în acest scop modulele de e-learning dedicate noilor coduri elaborate în cadrul 

proiectului romano-elvețian (1 curs e-learning în materia Drept civil, 1 curs e-learning în materia 

Drept procesual civil, 1 curs e-learning în materia Drept penal, 1 curs e-learning în materia Drept 

procesual penal). Realizarea de cursuri on-line pentru specializările drept administrativ și drept 

financiar – fiscal, respectiv, dreptul muncii va fi finanțată din fonduri proprii, acest efort financiar 

fiind preconizat pentru anul 2017 (dreptul muncii) și 2018 (drept administrativ și drept financiar).  

 

Identificarea magistraților care vor dobândi o a doua specializare și stabilirea tipului de curs 

pe care fiecare din acești magistrați îl va urma (de lungă durată/de scurtă durată), în funcție de 

experiența anterioară a fiecărui magistrat este finalizată, INM primind informări în acest sens de la 

toate curțile de apel. Informațiile au fost centralizate și introduse în baza de date a INM. 

 

Lista magistraților care trebuie să dobândească o a doua specializare necesită însă o 

actualizare: astfel, în perioada 2012 - 2016 au promovat de la nivel de judecătorie la tribunal mai 

mult de 200 de judecători, care nu apar în listele întocmite în anul 2012. De asemenea, o parte din 

judecătorii care, la acel moment, se aflau la nivel de tribunal, a promovat la curțile de apel – iar 

necesitatea specializării lor în materia identificată în anul 2012 ar putea sa nu mai fie de actualitate. 

Chiar și în cazul celor care au rămas în cadrul aceleiași instanțe s-ar putea să nu mai fie de actualitate 

specializarea indicată inițial, dinamica procesului legislativ și evoluția numărului de cauze/materie 

ducând la modificarea nevoilor instanței. 

 

Mai mult, experiența de cel puțin 1 an în ultimii 5 ani care, la momentul anului 2012 îi plasa 

pe unii judecători în categoria celor care urmau sa beneficieze de cursuri de scurtă durată poate să nu 

mai fie de actualitate, în prezent experiența anterioară neîncadrându-se în condiția prevăzută de 

hotărârea Plenului CSM referitoare la „ultimii 5 ani”. 

 

Toate aceste argumente ne-au determinat să inițiem, în cursul anului 2016, o dezbatere, în 

încercarea de a stabili, împreună cu instanțele, eficiența și utilitatea demersului inițiat în 2012, 

urmând ca, pe baza concluziilor desprinse, să fie formulate propunerile corespunzătoare. Am apreciat 

că implicarea instanțelor în identificarea celor mai bune soluții este esențială, acest proiect având 

aptitudinea de aduce un plus de eficiență activității instanțelor, o dinamizare a activității în cadrul 

secțiilor supraaglomerate, o contribuție în pregătirea profesională a judecătorilor chemați să își 

desfășoare activitatea într-un alt domeniu decât cel în care s-au specializat.   
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Astfel, la data de 20 octombrie 2016 INM a transmis tuturor instanțelor o adresă prin care le-a 

solicitat sprijinul în evaluarea și reconfigurarea programului de formare a judecătorilor în cea de-a 

doua specializare. În acest scop, președinții de instanță au fost rugați să răspundă unui chestionar 

prin care ne-am propus să colectăm informații privind frecvența situațiilor în care, la nivelul instanței, 

a fost necesar să se apeleze la un magistrat cu o altă specializare, magistrații specializați în materia 

respectivă fiind depășiți de volumul concret de activități și numărul magistraților care au soluționat, 

efectiv, cauze în materia celei de-a doua specializări pe care o dețin. Totodată, pentru a avea o 

imagine de ansamblu care să reflecte în mod fidel nevoile actuale și pe termen mediu ale sistemului, 

în cadrul chestionarului menționat am solicitat informații cu privire la frecvența și numărul situațiilor 

în care s-ar impune, în prezent, respectiv într-un orizont de timp de un an, utilizarea unui magistrat în 

cea de-a doua specializare a acestuia. 

Am solicitat, de asemenea, propuneri concrete privind modul în care ar trebui să continue 

programul de pregătire a judecătorilor în cea de-a doua specializare. 

 

Au fost înregistrate 150 de răspunsuri, 8 dintre acestea provenind de la curți de apel și 26 de la 

tribunalele din țară. Răspunsurile la chestionar au indicat faptul că 76,3% din instanțe au utilizat în 

mai mică măsură (rar - 39,9% și deloc - 36,4%) magistrații desemnați în cea de-a doua specializare. 

76,3

23,7 Nu au utilizat sau au utilizat
rar magistrati in a doua
specializare

Au utilizat magistrati in a
doua specializare
frecvent/foarte frecvent

 
Mai mult, respondenții au apreciat că, în prezent, la nivelul instanței, nu s-ar impune utilizarea 

unui magistrat în cea de-a doua specializare: drept civil/drept procesual civil 76,3% (32,9% foarte 

rar; 43,4% deloc), drept penal/drept procesual penal 73,2% (37,2% foarte rar; 36% deloc), drept 

administrativ, drept financiar și fiscal/drept procesual civil 81,2% (33,8% foarte rar; 47,4% deloc), 

dreptul muncii/drept procesual civil 91,7% -(28,8% foarte rar; 62,9% deloc). 
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DC/DPC
76,3

DC/DPC
23,7

DP/DPP
79,2

DP/DPP
20,8

Dr. Adm/DFF
81,2

Dr. Adm/DFF
18,8

Dr. muncii
91,7

Dr. muncii
8,3

Nu se impune utilizarea unui magistrat in cea de-a doua specializare
Se impune utilizarea unui magistrat in cea de-a doua specializare

 
Aceleași procente se regăsesc în răspunsurile privind frecvența și numărul situațiilor în care, 

într-un orizont de timp de un an, s-ar impune utilizarea unui judecător în cea de-a doua specializare a 

acestuia drept civil/drept procesual civil 77,7% (37,1% foarte rar; 40,6% deloc), drept penal/drept 

procesual penal 77% (45,9% foarte rar; 31,1% deloc), drept administrativ, drept financiar și 

fiscal/drept procesual civil 82,7% (35,3% foarte rar; 47,4% deloc), dreptul muncii/drept procesual 

civil 91,8% (33,6% foarte rar; 58,2% deloc). 

DC/DPC
77,7

DC/DPC
22,3

DP/DPP
77

DP/DPP
23

Dr. Adm/DFF
82,7

Dr. Adm/DFF
17,3

Dr. muncii
91,8

Dr. muncii
8,3

Nu se impune utilizarea unui magistrat in cea de-a doua specializare
Se impune utilizarea unui magistrat in cea de-a doua specializare

 
Apreciind asupra utilității continuării acestui program, instanțele au răspuns astfel: foarte 

mare - 18.2%; mare -  32.2%; mică - 30.1%; foarte mică - 19.6%.  
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În ceea ce privește modalitatea de continuare a programului, cei care au propus acest lucru, 

indică o preferință pentru organizarea de cursuri e-learning, respectiv de seminarii de formare la nivel 

descentralizat.  

INM va continua și în cursul anului 2017 această dezbatere, înaintând Consiliului Superior al 

Magistraturii concluziile studiului realizat, pentru a dezvolta, împreună cu instituția coordonatoare, 

un sistem de formare adaptabil la dinamica tipurilor și volumului de cauze din instanțe și care 

să răspundă efectiv nevoilor sistemului judiciar.  
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VI. DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR NON-JURIDICE SPECIFICE PROFESIEI 
DE MAGISTRAT. IMPLICAREA JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR IN 

DEZVOLTAREA POLITICILOR PUBLICE IN JUSTIȚIE 

1. MANAGEMENT JUDICIAR  

A. PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO - ROMÂN PENTRU REDUCEREA 
DISPARITĂȚILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE 
EXTINSE - „ASISTENȚÃ PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITÃȚII INSTITUȚIONALE ÎN 
DOMENIUL FORMÃRII JUDECÃTORILOR ȘI PROCURORILOR PENTRU APLICAREA 
NOILOR LEGI” – FORMARE ÎN MATERIA MANAGEMENTULUI 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-

2020, aprobată prin H.G. nr. 1155/2014, stabilește două obiective strategice în vederea eficientizării 

justiției: crearea și implementarea unui sistem de management strategic la nivelul sistemului judiciar 

și optimizarea managementului instanțelor și parchetelor.  

În cadrul obiectivului strategic constând în optimizarea managementului instanțelor și 

parchetelor sunt stabilite ca obiective specifice, între altele: 

- dezvoltarea abilităților magistraților în domeniul managementului schimbării, 

managementului instanței și al fluxului de dosare; 

- alocarea judicioasă și utilizarea eficientă a resurselor financiare; 

- alocarea judicioasă a resurselor umane, în funcție de necesitățile sistemului judiciar, volumul 

de activitate, specializarea resurselor umane, gradul de complexitate a cauzelor și alte criterii de 

performanță; 

- adaptarea și optimizarea aplicației "ECRIS". 

În acest context, programul de formare își propune perfecționarea abilităților manageriale ale 

judecătorilor și procurorilor care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor în 

domeniul: 

- managementului resurselor; 

- managementul timpului; 

- managementul resurselor umane: stabilirea criteriilor de performanță; alocarea judicioasă a 

resurselor umane, în funcție de necesitățile sistemului judiciar, volumul de activitate, specializare, 

grad de complexitate a cauzelor și alte criterii de performanță; analiza competențelor și dezvoltarea 

resurselor umane; 
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- managementul resurselor financiare: corelarea cerințelor bugetare cu alocarea resurselor și 

cu rezultatele; 

- managementul resurselor informaționale (optimizarea utilizării aplicațiilor ECRIS și EStatis, 

indicatorii de evaluare a performanței judiciare); 

- managementul schimbării; 

- managementul relațiilor: asertivitate;  

- primirea și oferirea de feedback; 

- managementul stresului și al conflictelor. 

 
Numărul de activități planificate: 6 seminarii, dintre care 3 vor fi destinate instanțelor 

și 3 parchetelor. 

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminariile se vor desfășura la București și în alte localități din 

țară. 

 
Grupul țintă: Seminariile (cu liste închise) se adresează judecătorilor și procurorilor care 

ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor.  

 
Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 20 de magistrați.  

  
Modalitatea de desfășurare: interactivă, un accent deosebit fiind pus pe implicarea 

tuturor participanților și pe schimbul de bune practici. 

  
Formatorii: Seminariile vor fi susținute de experți selectați în cadrul proiectului și de 

experți străini în domeniul managementului judiciar. 

  
Finanțarea:  Finanțarea seminarelor va fi asigurată din bugetul proiectului. Potrivit 

bugetului proiectului, pentru fiecare seminar organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 10 

participanți. 
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2. COMUNICARE 

A. COMUNICARE CU ELEMENTE ȘI TEHNICI DE PROGRAMARE NEURO-
LINGVISTICĂ (NLP) 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Programul își propune perfecționarea abilităților de 

comunicare ale magistraților în raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizației din care fac 

parte. Se urmărește familiarizarea magistraților cu noțiunile de bază și instrumentele oferite de 

modelul NLP (tehnica RAPPORT, structuri proprii de limbaj, sisteme proprii de reprezentare - 

VAKOG etc.).  

 
Temele:  
 Comunicare non-verbală. Limbajul trupului. Mimica; 

 Empatie versus citirea gândurilor; 

 Implementarea procesului comunicării în viața personală și profesională; 

 Construire și menținere RAPPORT; 

 Modele de comunicare eficientă. 

  
Numărul de activități planificate: Programul presupune organizarea a 4 seminarii de 

formare continuă. 

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 3 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura în București și în centrele de 

formare din țară. 

 
Grupul țintă: Seminariile sunt deschise participării judecătorilor și procurorilor de la toate 

instanțele și parchetele (grupe mixte). 

 
Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa 20 de magistrați. 

 
Modalitatea de desfășurare: Seminariile vor avea un caracter interactiv, prezentarea 

noțiunilor de bază fiind susținută prin exerciții de utilizare a instrumentelor și tehnicilor de 

comunicare oferite de modelul NLP. 
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Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori INM și de alți specialiști. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

B. DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 
Scopul/Obiective specifice: Programul îşi propune să ofere participanților cadrul de 

analiză și autoevaluare a unui set de abilități non-juridice considerate relevante nu doar pentru 

profesie, ci și pentru viața personală: comunicare, relaționare, poziționare față de sine și ceilalți, 

încredere, adaptare, managementul situațiilor conflictuale etc., în scopul identificării nevoilor proprii 

de dezvoltare a comportamentelor și competențelor în aria profesională și personală. 

 
Teme:  
 valori, atitudini și principii de viață; influența lor asupra vieții profesionale și personale; 

 cele 6 nevoi fundamentale ale oamenilor; 

 încrederea: încrederea în sine; creșterea încrederii celor din jur în persoana mea; 

 comportamente care stau la baza relațiilor dintre persoane și dintre echipe în cadrul 

organizației; 

 brand-ul personal; 

 abordarea situațiilor dificile; 

 gestionarea stresului; 

 asimilarea și gestionarea schimbării; facilitarea schimbării prin prisma elementelor de 

credință, percepție si experiență; 

 evaluarea abilității de a oferi/primi feedback; feedback pentru schimbarea 

comportamentelor, feedforward (cu tehnici de coaching). 

Nr. acţiuni: Programul presupune organizarea a 2 seminarii de formare continuă. 

 
Durata seminariilor: Seminariile vor avea o durată de câte 3 zile. 

 
Locaţia seminariilor:  Seminariile se vor desfășura la București și Giroc. 

 



 121 

Grup-ţintă: Seminariile sunt deschise participării judecătorilor și procurorilor de la toate 

instanțele și parchetele (grupe mixte). 

 
Nr. participanţi: La fiecare seminar vor participa câte 20 de magistrați. 

 
Modalitate de desfăşurare a seminariilor: Seminariile vor avea un caracter 

interactiv și vor include, alături de explicații pe marginea unor concepte teoretice, o serie de exerciții 

și activități practice. 

  
Formatori: Seminariile vor fi susținute de formatori INM. 

 
Finanţare: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

C. “COMMUNICATION IN THE COURT ROOM” – SEMINAR CU PARTICIPARE 
INTERNAȚIONALĂ INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN PLUS 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Seminarul își propune perfecționarea abilităților de 

comunicare ale magistraților în raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizației din care fac parte 

în vederea creării unei punți de comunicare eficiente între magistrați, alte categorii profesionale din 

sfera juridică și societate. 

Tema seminarului este:  “Communication in the court room”. 

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor și procurorilor români, dar și participării internaționale, 

acțiunea fiind inclusă în Catalogul EJTN Plus pentru anul 2017.  
 
Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și procurorilor de la parchetele de pe 

lângă aceste instanțe. În cadrul acestui seminar vor participa 30 judecători și procurori, 10 locuri fiind 

oferite magistraților străini, în cadrul Catalogului EJTN Plus.  

Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, discuții interactive.  
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Formatorii: Programul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii 

și/sau de specialiști străini în materie. 

 
Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. În ceea ce privește cheltuielile 

legate de participarea magistraților străini, acestea vor fi integral acoperite de EJTN, seminarul fiind 

inclus în Catalogul EJTN Plus. INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru 

plata formatorilor proprii), costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții care vor 

susține acest seminar în calitate de formatori. 

 

D. JUDGECRAFT-ARTA DE A FI JUDECĂTOR 

 

Scopul/Obiectivele specifice: INM își propune în acest an organizarea unui seminar 

cu tema “Judgecraft-Arta de a fi judecător”. Cursul este o replică a seminarului cu aceeași denumire, 

organizat de către Judicial College din Marea Britanie. 

Seminarul se va concentra asupra setului de abilități comune aplicabile judecătorilor la toate 

nivelurile de jurisdicție, iar tematica va include elemente privind comportamentul judiciar și etica, 

capacitatea de adaptare judiciară și practicarea abilităților non-juridice în sala de judecată.  

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se va realiza un 

seminar, deschis participării judecătorilor români.  
 
Durata:  Seminarul va  avea o durată de 2 zile. 

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va  desfășura la București. 

 
Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor 

și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție. În cadrul acestui seminar vor participa 25 de 

judecători români. 

Modalitatea de desfășurare: grupuri de lucru, jocuri de rol, dezbateri, discuții 

interactive.  

Formatorii: Programul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii 

și/sau de specialiști străini în materie. 
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Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fonduri bugetare. INM va acoperi cheltuielile de 

cazare și masă pentru judecătorii și procurorii participanți, precum și onorariul (potrivit regulilor 

aplicabile pentru plata formatorilor proprii), costurile de cazare, masă și transport intern/internațional 

pentru experții români și străini care vor susține acest seminar în calitate de formatori. 

 

E. ASISTENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ÎN 
DOMENIUL FORMĂRII JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR PENTRU APLICAREA 
NOILOR LEGI - COMUNICARE 

 
Fundamentare/Obiectivele specifice: În cadrul continuării proiectului “Asistență 

pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor 

pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul 

Contribuției Elvețiene, INM își propune includerea în programul de formare continuă pentru anul 

2017 a 5 seminarii în domeniul comunicării.  
 

Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea a 5 seminarii, 

după cum urmează: 

 3 seminarii dedicate comunicării publice și relației cu mass-media; 

 2 seminarii dedicate comunicării publice cu justițiabilii și ceilalți participanți la 
înfăptuirea actului de justiție. 

 
Durata: Seminariile sunt planificate pe durata a 2 zile fiecare.  

 

Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 

Grupul țintă:  În cadrul celor 3 seminarii dedicate  comunicării publice și relației cu mass-

media, programul urmărește formarea purtătorilor de cuvânt de la nivelul instanțelor și parchetelor de 

la toate gradele de jurisdicție, iar în cadrul celor 2 seminarii dedicate comunicării publice cu 

justițiabilii și ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție programul are în vedere formarea 

judecătorilor și procurorilor de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea. 

 

Numărul de participanți: La cele 3 seminarii dedicate ”Comunicării publice și relației 

cu mass-media” vor participa câte 20 judecători și procurori, purtători de cuvânt  ai instanțelor și 
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parchetelor de la toate gradele de jurisdicție. La cele 2 seminarii dedicate comunicării publice cu 

justițiabilii și ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție vor participa câte 20 judecători și 

procurori de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea. 
 

Formatorii: Programul va fi susținut de experții selectați în cadrul proiectului, de alți 

experți români și experți străini. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminariilor se va realiza din fondurile proiectului româno - 

elvețian “Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor 

și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”. Potrivit bugetului proiectului, pentru fiecare seminar 

organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 10 participanți. 

3. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE  

A. ȘCOALA DE VARĂ INM 2017. SEMINAR CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 
INCLUS ÎN CATALOGUL EJTN 

 
Scopul/Obiectivele specifice: INM își propune să contribuie la promovarea 

independenței și integrității magistraților prin pregătirea acestora în domeniul eticii și deontologiei 

profesionale a magistraților. 
Școala de Vară organizată de Institutul Național al Magistraturii se va afla, în 2017, la cea   

de-a XIII-a ediție. Dacă primele 5 ediții au avut ca temă „Justiția pentru minori”, începând cu 2009  

s-a decis ca tema școlii de vară să fie „Etică și deontologie”. Evenimentul este inclus în Catalogul 

EJTN pentru anul 2017, INM oferind 10 locuri magistraților străini care doresc să participe la 

lucrările școlii de vară. 
 

 Activitățile din cadrul programului:  Programul este constituit dintr-un singur 

seminar ce se va întinde pe parcursul a 5 zile, la care vor participa aproximativ 40 de judecători, 

procurori precum și auditori de justiție, din România sau din alte state ale Europei membre ale EJTN.  

Schimburile de informații și împărtășirea experiențelor profesionale vor continua după 

încheierea dezbaterilor, într-un cadru informal, prin realizarea de vizite în diverse zone de interes 

turistic. 

 
Numărul de activități planificate: Un seminar de formare continuă, deschis 

participării judecătorilor și procurorilor. 
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Durata:  Școala de Vară se va desfășura pe parcursul a 5 zile. 

 
Locul de desfășurare: Școala de Vară se va desfășura, în 2017, la Sovata. 

 
Grupul țintă: Școala de Vară este deschisă participării judecătorilor și procurorilor de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Acest eveniment este inclus în Catalogul 

EJTN pentru anul 2017, ceea ce oferă posibilitatea magistraților străini să aplice în vederea 

participării, aceștia având la dispoziție 10 locuri. 

 
Numărul de participanți: La acest seminar vor participa 20 de magistrați și 10 auditori 

de justiție români. Alte 10 locuri sunt oferite participării magistraților străini. 

 
Modalitatea de desfășurare: prezentări cazuri practice, dezbateri, grupuri de lucru, 

prezentări Power Point sau video, discuții interactive, jocuri de rol. 

 
Formatorii: La Școala de Vară vor fi invitați formatori INM din domeniul eticii și 

deontologiei, precum și alte personalități din România sau din străinătate care pot aduce contribuții 

interesante în agenda seminarului. 

 
Finanțarea: INM este principalul finanțator al acestei acțiuni, dar, ținând cont de anvergura 

acestui proiect, INM își propune să atragă în cadrul acțiunii și alți parteneri. Costurile privind cazarea 

și masa magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional vor cădea 

în sarcina acestora. 

  

B. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ. PROGRAM DE FORMARE REALIZAT 
ÎN COOPERARE CU FORMAREA CONTINUĂ DESCENTRALIZATĂ 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii își propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraților în domeniul eticii și deontologiei profesionale organizând un 

program de formare în colaborare cu formarea continuă descentralizată constând în organizarea a câte 

unui seminar la sediul fiecărei curți de apel și al fiecărui parchet de curte de apel. INM își propune 

astfel să vină în întâmpinarea unei nevoi de formare și să crească nivelul de conștientizare a 

impactului pe care conduita magistraților îl are asupra societății, să întărească sentimentul 
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apartenenței la sistem a magistraților, să definească conținutul și semnificația noțiunilor de 

integritate, imparțialitate și independență, să îmbunătățească cunoștințele pe care magistrații le dețin 

în materie de etică și deontologie profesională, inclusiv prin cunoașterea practicii Inspecției Judiciare 

și a CSM în materia răspunderii disciplinare.  

 
Numărul de activități planificate: Programul va cuprinde 32 de seminarii de formare 

continuă.  
 

Durata: Seminariile vor avea o durată de câte o zi. 

 
Locul de desfășurare:  Seminariile se vor desfășura la sediile curților de apel și ale 

parchetelor de pe lângă curțile de apel. 

 
Grupul țintă: Programul este deschis participării judecătorilor și procurorilor români de la 

de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel. Fiind realizat în colaborare cu formarea 

continuă descentralizată, la seminariile organizate de fiecare curte de apel/parchet de curte de apel 

vor avea acces doar magistrații din raza teritorială a curții de apel sau a parchetului de pe lângă curtea 

de apel respectivă.  

 
Numărul de participanți: În cadrul acestor seminarii vor fi participa câte 20 judecători 

sau procurori.  

 
Modalitatea de desfășurare: Seminariile vor consta în discuții interactive, studii de caz 

și exerciții practice. 

 
Formatorii: Seminariile vor fi susținute de formatori INM în materia eticii și deontologiei 

profesionale. 
 

Finanțarea: Finanțarea se va realiza din fondurile instanțelor și parchetelor organizatoare. 

În ceea ce privește cheltuielile legate de participarea formatorilor, INM va suporta onorariul, cazarea 

și masa acestora, precum și costurile legate de transport. 
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4. MANAGEMENTUL CAUZEI. TEHNICI DE REDACTARE A HOTĂRÂRILOR 

JUDECĂTOREȘTI 

 
Fundamentare/Obiectivele specifice: Având în vedere succesul workshopurilor 

realizate anterior în cadrul Proiectului pre-definit “Consolidarea capacității sistemului judiciar din 

România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul 

Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2015, INM își propune să includă în programul de 

formare continuă pentru 2017 două seminarii cu tema “Managementul cauzei. Tehnici de redactare a 

hotărârilor”, dedicate formării judecătorilor.  

Cel mai important act juridic pe care îl redactează judecătorul este hotărârea judecătorească. 

Pentru o bună redactare a actelor judecătorești, în afara oricăror cerințe de ordin literar sau estetic, 

legea și tradiția juridică impun respectarea anumitor condiții de formă. Prin urmare, seminarul de 

”Tehnici de redactare a hotărârilor judecătorești” își propune să dezvolte cunoștințele participanților 

despre stilul juridic și unitatea scrierii juridice. Totodată, participanții își vor dezvolta deprinderile de 

construire a discursului judiciar. În agenda seminariilor vor fi incluse și prezentări ale aplicației E-

STATIS și ale funcționalităților acesteia.  

 

Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea a 2 seminarii de 

formare continuă.  

 

Durata: Seminariile vor fi planificate pe durata a 2 zile fiecare.  

 

Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 

Grupul țintă: Un seminar se adresează judecătorilor de la judecătorii și un seminar se 

adresează judecătorilor de la tribunale și curți  de apel. 

 

Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 20 de judecători. 

 

Formatorii: Seminarul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii, 

precum și de alți specialiști în domeniu, utilizați în mod excepțional. 
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Finanțarea: Finanțarea programului va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

5. MEDIEREA  

A. MEDIEREA – IMPLEMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI MEDIERII ÎN 
ROMÂNIA  

 

Scopul/Obiectivele specifice: Participanții vor avea posibilitatea de a pune în discuție 

în cadrul seminarului organizat în această materie chestiuni legate de implementarea și dezvoltarea 

sistemului medierii în România. Particularitățile medierii, modul în care aceasta poate fi promovată și 

transformată într-o soluție reală pentru degrevarea sistemului judiciar roman și alte subiecte relevante 

vor fi discutate de către participanți, în cadrul unor ateliere de lucru, precum și în plen. Programul va 

fi organizat în cadrul parteneriatului încheiat între INM și Consiliul de Mediere. 

 

Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea unui seminar de 

formare continuă, inclus în Catalogul EJTN pentru anul 2017. 

 

Grupul țintă: Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, 

curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și procurorilor de la parchetele de pe 

lângă aceste instanțe. 

 

Durata: Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Numărul de participanți: La seminar vor participa 25 de judecători și procurori de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și 

parchetelor de pe lângă aceste instanțe. 

 

Formatorii: Seminarul va fi susținut de formatori ai Institutului Național al Magistraturii, 

precum și de alți specialiști în domeniu, utilizați în mod excepțional. 

 

Finanțarea: Finanțarea se va realiza din bugetul INM. Costurile privind cazarea și masa 

magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional, vor cădea în 

sarcina acestora. INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor 
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proprii), costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții care vor susține acest 

seminar în calitate de formatori. 

B. MEDIEREA COMERCIALĂ - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)  

 

Scopul/Obiectivul: În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii va organiza 

- în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – un seminar cu 

tema Medierea comercială - Alternative Dispute Resolution (ADR). Scopul principal al acestei 

activități de formare este acela de a oferi judecătorilor români o imagine de ansamblu cu privire la 

medierea în materie comercială. Temele care vor fi discutate în cadrul seminarului vor fi: cerințele de 

formare a mediatorilor, criteriile de evaluare și acreditare, aspectele tehnice privind medierea, acordul 

de mediere (forma, conținutul, modificarea conținutului, consecințe, jurisprudență), aspecte 

procedurale legate de mediere, prevederile legale interne și internaționale privind medierea, medierea 

transfrontalieră și jurisprudența în materie. Se va pune accent pe medierea în materia dreptului civil 

(comercial).  

 

Numărul de activități planificate: 1 seminar. 

 

Durata seminarului:  Seminarul va avea o durată de 2 zile. 

 

Locația seminarului:  Seminarul se va  desfășura la București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 

dreptului comercial (civil) de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de 

Casație și Justiție. 

 
Număr participanți: Seminarul se adresează unui număr de 25 participanți. 

 
Modalitate de desfășurare a seminarului: prezentări cazuri practice, dezbateri, 

grupuri de lucru, discuții interactive. 

 
Formatori: Seminarul va fi susținut de specialiști propuși de Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și formatori INM. 
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Finanțarea: Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate de către 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmând ca INM să suporte onorariile și 

costurile aferente cazării, meselor și transportului pentru formatorii proprii. Seminarul se va organiza 

sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către BERD. 

 

6. LIMBI STRĂINE 

Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 13 septembrie 2011: „Stăpânirea unei 

limbi străine și a terminologiei juridice în limba respectivă este importantă și trebuie să facă parte 

din formarea continuă a profesioniștilor din domeniul dreptului. Aceasta reprezintă o condiție 

prealabilă pentru stabilirea unor contacte eficiente la nivelul statelor membre, care, la rândul lor, 

constituie elementul fundamental pentru cooperarea judiciară. Este esențial ca toate părțile 

interesate să acorde atenție formării în materie de terminologie juridică în limbi străine”. 

 
 

A. FRANCEZĂ JURIDICĂ 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii își propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraților în domeniul limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru toți 

judecătorii și procurorii, prevăzut de art. 37, alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, organizând în cadrul programului său de formare continuă pe anul 2017 

un program de formare ce va promova dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză, 

acordându-se preponderență noțiunilor juridice. Astfel, obiectivele fixate pentru acest curs vor urmări 

o consolidare a cunoștințelor asimilate și o completare a acestora cu noțiuni de drept și privind 

instituții juridice specifice.   

  

Numărul de activități planificate: Programul va cuprinde un seminar de formare 

continuă în domeniul francezei juridice, inclus în Catalogul EJTN pentru anul 2017. 

 
Durata: Seminarul va avea o durată de 5 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. 
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Grupul țintă: Seminarul este deschis participării judecătorilor de la de la nivelul 

judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. 

 
Numărul de participanți: La seminar vor participa 30 de magistrați, 10 locuri fiind 

deschise participării magistraților străini.  

 
Modalitatea de desfășurare: Seminarul va consta în discuții interactive și exerciții 

practice. 

  
Formatorii: Seminarul va fi moderat de formatori din rețeaua de formatori a Institutului 

Național al Magistraturii din domeniul limbii franceze, dar și de experți străini.        
 

Finanțarea: Finanțarea se va realiza din bugetul INM. Costurile privind cazarea și masa 

magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional, vor cădea în 

sarcina acestora. INM va acoperi însă onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata formatorilor 

proprii), costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții care vor susține acest 

seminar în calitate de formatori. 

 
 

B. FRANCEZĂ JURIDICĂ – PROGRAM REALIZAT DE INM ÎN PARTENERIAT CU 
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI CU INSTITUTUL FRANCEZ  

 
Scopul/Obiectivele specifice: Pregătirea în domeniul limbilor străine a magistraților 

este o preocupare continuă a INM în contextul creșterii rolului magistraților români în crearea 

spațiului juridic european. La data de 10 octombrie 2015 România a semnat cu Organizația 

Internațională a Francofoniei Memorandumul de parteneriat pentru Inițiativa Francofonă Națională 

2015-2018, privind formarea în limba franceză a diplomaților și funcționarilor publici. Programul 

francofon cuprinde cursuri lingvistice, seminarii tematice, stagii lingvistice, în scopul întăririi 

statutului limbii franceze, în cadrul instituțiilor europene și internaționale, ca factor de promovare a 

multilingvismului și diversității culturale, în Europa și în lume. 

Institutul Național al Magistraturii a beneficiat în cadrul acestui program  de cursuri de 

formare lingvistică în limba franceză susținute de formatori ai Institutului Francez din București. 
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Programul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Francez și Delegația Comunității franceze din Belgia și 

a Regiunii Valone. 

 
Având în vedere faptul că limba franceză este una dintre principalele limbi de lucru din cadrul 

instituțiilor europene, alături de limba engleză și limba germană, principalul obiectiv al programului 

este formarea în limba franceză a funcționarilor și diplomaților care se ocupă cu dosare pe teme 

europene, precum și a celor care urmează să lucreze în instituții europene. La finalul formării, se 

dorește ca participanții să fie capabili să poarte discuții în limba franceză, să redacteze și, în general, 

să utilizeze limba franceză ca limbă de lucru în cadrul reuniunilor europene. 

 
Activitățile din cadrul programului: Pentru anul 2017, Institutul Național al 

Magistraturii  și-a propus să organizeze, în parteneriat cu Institutul Francez din București, 2 sesiuni 

de formare în materia limbii franceze aplicate, cu o durată de 5 săptămâni  (30 de ore, de două ori pe 

săptămână, câte 3 ore), pentru grupe de 12-15 persoane. În urma absolvirii cursului (cu o frecvență de 

minimum 75% și obținerea punctajului minim la testul final), magistraților li se va elibera un atestat 

de participare de către Institutul Francez din București. 

De asemenea, INM a propus organizarea, în parteneriat cu Institutul Francez din București, a 

unor cursuri individuale sau colective, în grupuri mici (1-3 persoane). Acest tip de cursuri se 

adresează funcțiilor de conducere. Frecvența de 100% este obligatorie și conduce la obținerea unui 

atestat eliberat de către Institutul Francez din București. 

Programul prevede formarea magistraților români, în 2017, în cadrul mai multor grupe, pe 2 

niveluri: mediu și avansat.  

 
Durata: Durata programului, în ceea ce privește cursurile de limbă franceză aplicată, este de 

5 săptămâni, cu două ședințe de câte 3 ore/săptămână, în total 30 de ore. Pentru cursurile colective în 

grupuri mici timpul alocat este de 20 de ore. 

 
Locul de desfășurare: Cursurile se vor desfășura la sediul Institutului Național al 

Magistraturii, în sălile de curs ale INM. 

 
Grupul țintă: Participanții vor fi judecători și procurori de la judecătorii, tribunale, curți de 

apel și parchetele de pe lângă acestea, din raza teritorială a Curții de Apel București, precum și din 

cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, DNA și DIICOT. 
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Numărul de participanți: Fiecare grupă va fi formată din 12-15 magistrați. Fiecare grup 

mic va fi alcătuit din 1-3 persoane.  

 
Temele: Temele vor fi stabilite de Institutul Francez, în funcție de nivelul fiecărei grupe în 

parte. Organizarea cursurilor, examenelor, testelor pentru obținerea diplomelor la Institutul Francez 

respectă nivelurile de competență lingvistică definite de Cadrul european comun de referință pentru 

limbile străine al Consiliului Europei.  

 
Modalitatea de desfășurare: Cursurile și seminariile se vor desfășura sub formă de 

discuții interactive și exerciții practice. 

 
Formatorii: Formatorii pentru acest program vor fi profesori de la Institutul Francez din 

București. 
 

Finanțarea: Finanțarea acestui program va fi realizată de către Ministerul Afacerilor 

Externe, prin Direcția ONU, Instituții Specializate și Francofonie. 

 
 

C. LIMBA FRANCEZĂ - PROGRAM REALIZAT ÎN COLABORARE CU CENTRUL 
MULTIFUNCȚIONAL SCHENGEN DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI 
INTERNELOR 

 
Obiectivele: Programul este realizat în colaborare cu Centrul Multifuncțional Schengen 

din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și este deschis participării judecătorilor și 

procurorilor români, urmărind dobândirea, consolidarea și antrenarea cunoștințelor de limba franceză.  

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se vor realiza 2 

cursuri de formare (unul nivel B1, iar cel de-al doilea, nivel B2). Fiecare curs este format din câte 2 

module, aceiași magistrați urmând să participe la ambele module.  
 

Durata:  Fiecare din cele 2 module va  avea o durată de 5 zile, așadar fiecare curs va avea o 

durată totală de 10 zile. 
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Locul de desfășurare:  Seminariile se vor desfășura la sediul Centrului Multifuncțional 

Schengen din Buzău (B1) și Ploiești (B2). 

 

Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor și procurorilor români. 

 

Numărul de participanți: La fiecare modul vor participa câte 16 de magistrați.  

 

Formatorii: Formatorii vor fi specialiști Centrului Multifuncțional Schengen în materia 

limbii franceze. 

 

Finanțarea: Cazarea participanților va fi asigurată de Centrul Multifuncțional Schengen, 

fără plată. Cheltuielile pentru mesele participanților se vor rambursa de către INM, în termen de 60 

de zile de la data primirii documentelor fiscale în format original de la magistrații care avansează 

sume destinate acoperirii unor asemenea cheltuieli. 

 

D. ENGLEZĂ JURIDICĂ – SEMINARII DE FORMARE INCLUSE ÎN CATALOGUL EJTN 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii își propune să vină 

în întâmpinarea pregătirii magistraților în domeniul limbilor străine, domeniu obligatoriu pentru toți 

judecătorii și procurorii, prevăzut de art. 37, alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, organizând în cadrul programului său de formare continuă pe anul 2017 

un program de formare ce va promova dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, 

acordându-se preponderență noțiunilor juridice. Astfel, obiectivele fixate pentru acest curs vor urmări 

o consolidare a cunoștințelor asimilate și o completare a acestora cu noțiuni de drept și privind 

instituții juridice specifice.   

  
Numărul de activități planificate: Programul va cuprinde 4 seminarii de formare 

continuă în domeniul englezei juridice, incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2017. INM a decis 

păstrarea numărului de seminarii incluse în Catalogul EJTN pentru anul 2017 având în vedere 

interesul exprimat de magistrații străini de a participa la seminarii în acest domeniu în perioada 2011 

- 2016.  

 
Durata: Seminariile vor avea o durată de câte 5 zile. 
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Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 
Grupul țintă: Programul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la de la 

nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și 

procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa cate 30 de magistrați, 10 locuri 

fiind deschise participării magistraților străini pentru fiecare seminar. 

 
Modalitatea de desfășurare: Seminariile vor consta în discuții interactive și exerciții 

practice. 

  
Formatorii: Aceste seminarii vor fi moderate de formatori din rețeaua de formatori a 

Institutului Național al Magistraturii din domeniul limbii engleze, dar și de experți străini.        
 

Finanțarea: Finanțarea acestor seminarii se va realiza din bugetul INM. Costurile privind 

cazarea și masa magistraților străini, precum și costurile legate de transportul intern și internațional, 

vor cădea în sarcina acestora. INM va acoperi onorariul (potrivit regulilor aplicabile pentru plata 

formatorilor proprii), costurile de cazare, masă și transport internațional pentru experții străini care 

vor susține acest seminar în calitate de formatori. 

 

E. LIMBA ENGLEZĂ - PROGRAM REALIZAT ÎN COLABORARE CU CENTRUL 
MULTIFUNCȚIONAL SCHENGEN DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI 
INTERNELOR 

 
Obiectivele: Programul este realizat în colaborare cu Centrul Multifuncțional Schengen 

din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (CMPS) și este deschis participării judecătorilor 

și procurorilor români, urmărind dobândirea, consolidarea și antrenarea cunoștințelor de limba 

engleză.  

 
Numărul de activități planificate: În cadrul acestei componente se vor realiza 2 

cursuri de formare (unul nivel B1, iar cel de-al doilea, nivel B2). Fiecare curs este format din câte 2 

module, aceiași magistrați urmând să participe la ambele module.  
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Durata:  Fiecare din cele 2 module va  avea o durată de 5 zile, așadar fiecare curs va avea o 

durată totală de 10 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminariile se vor desfășura la sediul Centrului Multifuncțional 

Schengen din Buzău (B1) și Ploiești (B2). 

 

Grupul țintă: Seminariile se adresează judecătorilor și procurorilor români. 

 
Numărul de participanți: La fiecare modul vor participa câte 16 de magistrați.  

 
Formatorii: Formatorii vor fi specialiști CMPS în materia limbii engleze. 

 
Finanțarea: Cazarea participanților va fi asigurată de Centrul Multifuncțional Schengen, 

fără plată. Cheltuielile pentru mesele participanților se vor rambursa de către INM, în termen de 60 

de zile de la data primirii documentelor fiscale în format original de la magistrații care avansează 

sume destinate acoperirii unor asemenea cheltuieli. 

 

7. COMBATEREA DISCRIMINĂRII  

A. PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA JUSTIȚIE. O ABORDARE 
INTEGRATĂ CU ACCENT PE POPULAȚIA ROMĂ ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE”, 
FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 – FORMARE ÎN 
DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINĂRII 
 

Scopul/Obiective specifice: Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de 

promotor de proiect, implementează în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Consiliul 

Europei şi Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia proiectul „Îmbunătățirea accesului la 

justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”, finanțat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. În cadrul proiectului vor fi organizate 10 seminarii în 

care vor fi abordate aspecte privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, fiind avută în vedere 

legislația UE în domeniul combaterii discriminării şi jurisprudența în materie. Activitățile de formare 

din cadrul proiectului vor avea un pronunțat caracter practic. 

 

Activități planificate:  Printre activitățile propuse pentru realizarea obiectivelor 

proiectului se numără și organizarea a 10 seminarii în domeniul combaterii discriminării. 
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Durata seminariilor/conferințelor:  Seminariile vor avea o durată de câte 2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Aceste acţiuni de formare se vor desfăşura la Bucureşti, Craiova, 

Cluj-Napoca, Oradea şi Târgu Mureş (câte 2 seminarii în fiecare localitate). 

 
Grupul țintă: Aceste acțiuni de formare se adresează unui număr de 25 de participanți, 

grupul-ținta fiind constituit din judecători, procurori, avocați, reprezentanți ai autorităților publice, 

serviciilor de probațiune şi ONG–urilor de la nivel local, implicate în acțiuni aflate în strânsă legătură 

cu cele ale proiectului. La seminarii vor fi invitați magistrați din circumscripția Curților de Apel 

București, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea şi Târgu Mureș, respectiv avocați din barourile București, 

Dolj, Cluj, Bihor şi Mureș. 

 
Nr. participanți: La fiecare seminar vor participa câte 5 judecători, 5 procurori şi 4 

avocați. 

 
Formatori: Programul va fi susținut de 2 experți desemnați de Consiliul Europei şi 1 expert 

desemnat de Administrația Instanțelor din Norvegia. 
 
Finanțare:  Contribuția norvegiană pentru întreg proiectul este de 800.000 Euro (85%), 

cofinanțarea din partea română care va fi asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii este în sumă 

de 141.176 Euro (15%), valoarea totală a proiectului fiind de 941.176 Euro. Potrivit bugetului 

proiectului, pentru fiecare seminar organizatorii vor asigura cazarea unui număr de 20 participanți. 
 

B. COMBATEREA DISCRIMINĂRII – PROIECT REALIZAT ÎN COOPERARE CU CNCD 
 

Scopul/Obiective specifice: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

(CNCD) va organiza în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, pe parcursul anului 2017, 4 

sesiuni de formare în domeniul nediscriminării adresate magistraților (judecători și procurori).  

În cadrul acestor acțiuni de formare, participanții vor avea ocazia de a dezbate și aprofunda 

teme precum: legislația națională şi europeană în domeniul nediscriminării, jurisprudența națională și 

a CEDO în materie, precum şi cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, 

atribuțiile şi competențele instituției, proceduri administrative şi judiciare.  
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Activități planificate:  Vor fi organizate 4 seminarii în domeniul combaterii 

discriminării. 

 

Durata seminariilor/conferințelor:  Seminariile vor avea o durată de câte 3 zile. 

 
Grupul țintă: Aceste acțiuni de formare se adresează atât judecătorilor, cât și procurorilor. 

 
Nr. participanți: La fiecare seminar vor participa câte 25 magistrați (20 judecători și 5 

procurori). 

 
Formatori: Programul va fi susținut de experți desemnați de CNCD și de formatori INM. 

 
Finanţare:  CNCD va suporta costurile aferente cazării și meselor participanților. INM va 

suporta onorariile, costurile de cazare, masă şi transport ale formatorilor INM. 

 

8. LUCRUL CU CATEGORIILE VULNERABILE SAU AFLATE ÎN SITUAȚII 

VULNERABILE – COPII, VÂRSTNICI, PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, 

PERSOANE INSTITUȚIONALIZATE SAU ALTE CATEGORII DE PERSOANE 

 
Scopul/Obiectivele specifice: Institutul Național al Magistraturii include în Programul 

său de formare continuă pentru anul 2017 un seminar de formare continuă care va avea ca temă: 

„Lucrul cu categoriile vulnerabile sau aflate în situații vulnerabile – copii, vârstnici, persoane cu 

dizabilități, persoane instituționalizate sau alte categorii de persoane”. 

Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor și procurorilor în domeniul interacțiunii cu 

aceste categorii vulnerabile sau aflate în situații vulnerabile, având în vedere atât importanța abordării 

acestui domeniu din perspectiva psihologică, cât și din cea juridică. Agenda seminarului va include 

prezentări teoretice și aplicații practice cu privire la: profilul psihologic al categoriilor vulnerabile sau 

aflate în situații vulnerabile în contextul diferitelor proceduri judiciare, preocupări pentru respectarea 

intereselor acestora, abilități de comunicare și tehnici de lucru cu acestea, precum și modalități de 

colaborare în cadrul echipei pluridisciplinare.  

Scopul acestui seminar comun este de uniformizare a procedurilor și de extindere a bunelor 

practici identificate la nivelul anumitor instanțe. 
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Numărul de activități planificate: Singurul seminar programat să se desfășoare la 

București este dedicat judecătorilor și procurorilor.  

 

Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a  2 zile. 

 
Locul de desfășurare:  Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. 

 

Grupul țintă: Seminarul va avea ca grup țintă 20 de judecători de la judecătorii, tribunale 

și curți de apel, 5 procurori de la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale și curți de apel și 5 

consilieri juridici de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). 

 
Numărul de participanți: La lucrările seminarului vor participa 25 de magistrați și 5 

consilieri juridici din cadrul DGASPC. 
 

Formatorii: Ca personal de instruire, în cadrul acestui seminar vor participa formatori ai 

INM, precum și de alți specialiști în domeniu, utilizați în mod excepțional, psihologi și psihiatri, care 

vor aborda modalitățile și tehnicile de audiere și de interacțiune cu categoriile vulnerabile sau aflate 

în situații vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane instituționalizate, victime 

aflate în stare de dependență față de făptuitor, alte asemenea categorii de persoane), în cursul unor 

proceduri judiciare civile sau penale. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor va fi asigurată din fonduri bugetare. 

 

9. FORMAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE A ACTIVITĂTII 

PROFESIONALE A JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR 

 
Fundamentare/Obiectivele specifice: Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de 

competență profesională și de performanță, judecătorii și procurorii sunt supuși, la fiecare 3 ani, unei 

evaluări privind eficiența, calitatea activității și integritatea, obligația de formare profesională 

continuă și absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor și procurorilor numiți în 

funcții de conducere, evaluarea se face și asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale. 

Evaluarea judecătorilor și procurorilor se face de către comisiile constituite prin hotărâre a 

Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători și procurori. 
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În cadrul programului de formare continuă pentru anul 2017 Institutul Național al 

Magistraturii prevede organizarea a două seminarii de pregătire a membrilor comisiilor de evaluare a 

activității profesionale a judecătorilor și procurorilor. 

 
Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea a două 

seminarii, un seminar destinat membrilor comisiilor de evaluare de la nivelul curților de apel si 

parchetelor de pe lângă curțile de apel, precum și de la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și 

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, și un seminar 

destinat judecătorilor si procurorilor, membri ai comisiilor de evaluare de la nivelul tribunalelor si 

parchetelor de pe lângă tribunale.  

 
Durata: Seminariile vor fi planificate pe durata a câte 2 zile.  

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 
Grupul țintă:  Programul urmărește formarea judecătorilor și procurorilor, membri ai 

comisiilor de evaluare de la nivelul curților de apel si parchetelor de pe lângă curțile de apel, Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției 

Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism, respectiv, de la nivelul tribunalelor și parchetelor de pe lângă tribunale. 

 
Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 35 de judecători și 

procurori, membri ai comisiilor de evaluare a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor. 

 

Formatorii: Seminariile vor fi moderate de formatori INM și de alți specialiști români. 

 

Finanțarea: Finanțarea seminariilor se va realiza din bugetul INM.  
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10. FORMAREA FORMATORILOR - PROGRAM DEDICAT FORMĂRII 

FORMATORILOR INM PENTRU FORMAREA INIȚIALĂ, RESPECTIV 

FORMAREA CONTINUĂ  

Fundamentare/Obiectivele specifice: Programul își propune formarea formatorilor 

INM de la formarea inițială și continuă în cadrul unor seminarii în care vor fi abordate teme ca: 

• Aplicarea etapelor din ciclul formarii adulților în contextul specific al segmentului de 

formare; 

• Proiectarea formării și dezvoltarea de materiale de formare; 

• Exersarea  metodelor și tehnicilor interactive în implementarea formării. 

 
Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea a două 

seminarii, unul pentru formatorii din cadrul formării inițiale și unul pentru formatorii din cadrul 

formării continue.  

 
Durata: Seminariile vor fi planificate pe durata a 2 zile fiecare.  

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 

Grupul țintă:  Programul urmărește formarea formatorilor din cadrul formării inițiale și a 

celor din cadrul formării continue. 

 
Numărul de participanți: La fiecare seminar vor participa câte 16 formatori. 

 
Formatorii: Acest seminar va fi moderat de formatori INM. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor se va realiza din bugetul INM.  

 
 

11. FORMAREA FORMATORILOR - PROGRAM DEDICAT FORMĂRII 

COORDONATORILOR DE PRACTICĂ PENTRU FORMAREA INIȚIALĂ 

Fundamentare/Obiectivele specifice: Programul își propune formarea 

coordonatorilor de practică INM în cursul unui seminar în cadrul căruia se vor dezbate: 
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• Concretizarea rolului și competențelor unui coordonator de practică (supervizare, 

mentorat, facilitare etc.); 

• Analiza programului de studii din perspectiva implementării acestuia; 

• Înțelegerea procesului de evaluare continuă și notare în contextul programului de 

instruire. 

 
Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea unui seminar, 

urmărindu-se să fie invitați atât coordonatori de practică din rândul judecătorilor, cât și din rândul 

procurorilor.  

 
Durata: Seminarul va fi planificat pe durata a 2 zile.  

 
Locul de desfășurare: Seminarul se va desfășura la sediul INM din București. 

 
Grupul țintă:  Programul urmărește formarea coordonatorilor de practică de la nivelul 

instanțelor și parchetelor care desfășoară activitate de îndrumare, supraveghere și monitorizare a 

auditorilor de justiție din anul II. 

 
Numărul de participanți: La seminar vor participa 16 judecători și procurori, din cadrul 

centrelor de stagiu din instanțe și parchete de pe lângă acestea. 

 
Formatorii: Acest seminar va fi moderat de formatori INM. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor se va realiza din bugetul INM.  

 

12. FORMAREA CONSILIERILOR DE ETICĂ DIN CADRUL INM, CSM, SNG 

ȘI IJ 

 
Fundamentare/Obiectivele specifice: Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 1256/18.10.2016, a fost reglementată instituția consilierului de etică de la nivelul 

Institutului Național al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Școlii Naționale de 

Grefieri și Inspecției Judiciare. 
Consilierii de etică numiți la nivelul INM vor avea următoarele atribuții; 
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a) organizează activității de formare profesională, ateliere de lucru și mese rotunde și pun în 

dezbaterea judecătorilor și procurorilor detașați, personalului de instruire, inclusiv profesorilor din 

cadrul INM probleme etice constatate, hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie 

disciplinară, hotărârile definitive de condamnare a unor judecători/procurori, hotărârile de 

interpretare a unor dispoziții legale privind incompatibilitățile pronunțate de Plenul CSM și de ANI, 

inclusiv problem de integritate reflectate de mass media; 

b) colaborează cu consilierii de etică ai instanțelor și parchetelor pentru identificarea 

problemelor de etică și găsirea modalităților de rezolvare unitară a acestora; 

c) participă la întâlniri periodice ale consilierilor de etică; 

d) colaborează cu Departamentul de formare continuă INM în vederea stabilirii unor 

programe comune de formare profesională, a calendarului și temelor activităților de formare în 

materie de integritate și etică profesională; 

e) contribuie la actualizarea informațiilor cuprinse în secțiunea “Cazuri de integritate” din 

EMAP; 

f) consiliază judecătorii și procurorii detașați, personalul de instruire, inclusiv profesorii, în 

diferite problem de etică; 

g) participă la elaborarea metodologiilor de lucru privind activitățile a), f) și e); 

h) formulează propuneri de îmbunătățire a reglementării primare și secundare referitoare la 

aspectele de etică profesională, pe care le transmit comisiei de specialitate a CSM; 

i) propun și solicită Plenului CSM adoptarea unor hotărâri de principiu cu privire la aspectele 

de etică a judecătorilor și procurorilor detașați, personalului de instruire, inclusiv profesori. 

Atribuțiile consilierilor de etică se vor raporta la normele Codului deontologic al judecătorilor 

și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM 328/2005, la regimul interdicțiilor și 

incompatibilităților, la hotărârile definitive în materie disciplinară, precum și la hotărârile pronunțate 

în cauze penale în care au avut calitatea de inculpați magistrații.  

Potrivit hotărârii menționate, formarea profesională a consilierilor de etică se realizează de 

formatori din cadrul INM, în termen de 3 luni de la desemnare, precum și în fiecare an, în cadrul 

programului de formare continuă. 

După finalizarea programului de formare persoanele care au participat la aceste sesiuni de 

instruire, primesc din partea formatorilor, pe baza unei proceduri elaborate de INM, avizul 

“recomandabil/nerecomandabil”. 
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Așadar, programul își propune formarea consilierilor de etică din cadrul INM, CSM și IJ în 

cursul unui seminar în cadrul căruia se vor dezbate: 

• Concretizarea rolului și competențelor consilierilor de etică 

• Aspecte practice în materia eticii și deontologiei profesionale. 

 
Numărul de activități planificate: Programul presupune desfășurarea a două seminarii 

de formare.  

 
Durata: Seminariile vor fi planificate pe durata câte unei zile.  

 
Locul de desfășurare: Seminariile se vor desfășura la sediul INM din București. 

 
Grupul țintă:  Programul urmărește formarea consilierilor de etică din cadrul INM, CSM, 

SNG și IJ. 

 
Numărul de participanți: La seminarii vor participa câte 11 consilieri de etică. 

 
Formatorii: Aceste seminarii vor fi moderate de formatori INM. 

 
Finanțarea: Finanțarea seminariilor se va realiza din bugetul INM.  
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ANEXA  

SINTEZA ACȚIUNILOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ 

PENTRU ANUL 2017 

 
 

 
DOMENIU SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM/SURSA DE FINANȚARE SURSĂ DE 

FINANȚARE 

NR. 
SEM. 
2017 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP/ 
ACTIVITATE 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Evoluții 
legislative 

recente 

1.1. Codul civil. Codul de 
procedură civilă.  

 
1.2. Codul penal. Codul 

de procedură penală 

Proiectul “Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul 
formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat 
printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă, s-a derulat în perioada 2012 – 2015. Scopul său a fost 
îmbunătățirea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor români cu 
privire la aplicarea noilor codurilor civil, de procedură civilă, penal și de procedură 
penală. Proiectul a avut o componentă importantă constând în organizarea de 
seminarii la nivel descentralizat, respectiv organizarea de conferințe naționale și 
internaționale transmise on-line, dedicate codurilor civil, de procedură civilă, penal 
și de procedură penală. Având în vedere că în urma finalizării tuturor activităților 
s-a realizat o economie substanțială în cadrul proiectului, promotorii programului 
au decis prelungirea perioadei de implementare, pentru utilizarea fondurilor 
rămase.  
În acest sens, printre activitățile dedicate evoluțiilor legislative recente se numără 
și organizarea a 8 conferințe naționale în domeniul unificării practicii judiciare 
în materia codurilor civil, de procedură civilă, penal și de procedură penală, 
destinate judecătorilor și procurorilor. 
Vor fi organizate 6 seminarii la nivel centralizat în materia dreptului familiei, 
care vor include teme referitoare la protecția copilului și aspecte legate de tehnicile 
de audiere ale minorilor. De asemenea, printre activitățile nou introduse se are în 
vedere organizarea a 10 seminarii în materia executării pedepselor, respectiv a 
6 seminarii la nivel centralizat în materia executării silite. 

 
INM 
CSM 

Elveția 
 

8 2 80  

6 2 20  

10 2 20  

6 2 20  
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DOMENIU SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM/SURSA DE FINANȚARE SURSĂ DE 

FINANȚARE 

NR. 
SEM. 
2017 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP/ 
ACTIVITATE 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

Implementarea proiectului pre-definit “Consolidarea capacității sistemului 
judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, 
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2015 se va 
încheia în anul 2017.  
Întrucât s-au realizat economii importante în bugetul proiectului, s-a propus 
prelungirea perioadei de implementare și organizarea de noi activități din sumele 
rămase.  
Printre activitățile avute în vedere s-a numărat organizarea a 45 de workshop-uri 
dedicate unificării practicii judiciare, unul în materie civilă și unul în materie 
penală pentru fiecare curte de apel, respectiv, unul în materie penală pentru fiecare 
parchet de pe lângă curtea de apel. În cadrul acestui obiectiv au mai rămas de 
organizat, în 2017, 11 workshop-uri dedicate unificării practicii judiciare în 
materia Codului penal și a Codului de procedură penală. Aceste activități vin să 
completeze formarea realizată anterior în această materie.  

INM 
CSM 
MJ 

Norvegia 

11 2 25  

În 2017 vor fi derulate două sesiuni de formare pentru cele 27 de module e-
learning dedicate codurilor civil, de procedură civilă, penal și de procedură penală 
elaborate în cadrul proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității 
instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea 
noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției.  

INM 
CSM 

Elveția 
 

54  40  

1.3. Legea nr. 151/2015 
privind procedura 

insolvenței persoanelor 
fizice 

În materia insolvenței persoanelor fizice INM va organiza 6 seminarii la nivel 
centralizat, seminarii care vor fi implementate în cadrul continuării Proiectului 
“Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării 
judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un 
grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă. 

 
INM 
CSM 

Elvetia 
 

6 2 20  

1.4. Codul Fiscal 
Codul de Procedură 

Fiscală 

Aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală necesită o formare aprofundată a judecătorilor 
specializați în soluționarea acestui tip de cauze, astfel că, printre activitățile avute 
în vedere pentru prelungirea implementării proiectului pre-definit “Consolidarea 
capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări 
legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian se 
numără și organizarea unei conferințe internaționale cu transmitere on-line în 
această materie. 

INM 
CSM 
MJ 

Norvegia 

1 2 75  

INM va organiza în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali din România o 
conferință cu tema Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de probă. Conferința va fi 
dedicată judecătorilor specializați în materie fiscală din cadrul instanțelor din 
întreaga țară. La această acțiune de formare vor participa 30 de judecători, dintre 
care 15 judecători din București. 

INM 
CCF 1 1 30  
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1.5. Achiziții publice 
 

INM va organiza 6 seminarii la nivel centralizat în materia achizițiilor publice, 
seminarii care vor fi implementate în cadrul continuării Proiectului “Asistență 
pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și 
procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea 
Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

INM 
CSM 

Elveția  
6 2 20  

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (ANAP) și INM vor organiza seminarii (întâlniri) 
semestriale ale judecătorilor, consilierilor de soluționare a contestațiilor din cadrul 
CNSC, specialişti ANAP şi alte categorii de experți, în vederea unificării practicii 
judiciare şi administrativ-jurisdicționale în materia atribuirii contractelor de 
achiziție publică, contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 
şi concesiune de servicii. La aceste acțiuni de formare vor participa câte 15 
judecători din cadrul tribunalelor și curților de apel, desemnați în complete 
specializate în materia achizițiilor publice, precum şi un procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție. 

INM 
CNSC 
ANAP 

2 2 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Drept 
european 

2.1. CEDO 

Având în vedere succesul seminariilor din anii anteriori, INM își propune să 
includă în Catalogul EJTN Plus pentru 2017 un seminar în domeniul CEDO cu 
tema: “Aplicarea directă a dispozițiilor CEDO de către instanțele naționale – 
aspecte de drept penal”. Seminarul va viza aspecte de drept penal din cadrul 
practicii CEDO și va fi deschis nu doar judecătorilor și procurorilor români, ci și 
participării magistraților străini. Seminarul va beneficia de aportul unui expert 
străin în materia drepturilor omului. 

INM  
EJTN 1 2 20 40 

În cadrul programului de formare continuă pentru anul 2017 Institutul Național al 
Magistraturii prevede organizarea a două seminarii de formare profesională a 
judecătorilor și procurorilor în domeniul drepturilor omului: un seminar de CEDO 
- aspecte civile dedicat judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, 
curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție specializați în soluționarea 
cauzelor civile și un seminar de CEDO – aspecte penale dedicat judecătorilor de la 
nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel, Înaltei Curți de Casație și 
Justiție specializați în soluționarea cauzelor penale precum și procurorilor de la 
parchetele de pe lângă aceste instanțe. Seminariile se adresează judecătorilor și 
procurorilor cu un nivel minim de cunoștințe anterioare în domeniile acoperite în 
materia jurisprudenței CEDO. 

INM 2 2 25 100 
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2.2. Drept UE 
  

INM va organiza în 2017 două conferințe dedicate formării membrilor rețelei 
EuRoQuod, desemnați de către Înalta Curte de Casație și Justiție și de către curțile 
de apel în raza cărora își desfășoară activitatea ca judecători. Aceste activități sunt 
axate pe îmbunătățirea colaborării în cadrul rețelei, diseminarea celor mai recente 
dezvoltări în materia dreptului Uniunii Europene, precum și pe progresele 
înregistrate la nivelul rețelei și conturarea perspectivelor EuRoQuod. Totodată, în 
cadrul acestor sesiuni de formare se urmărește îmbunătățirea abilităților membrilor 
în folosirea resurselor on-line relevante, care să le folosească acestora în abordarea 
cauzelor cu elemente de drept al Uniunii Europene. 

INM 2 2 45 180 

INM își propune să includă în programul de formare continuă pentru 2017 două 
seminarii în domeniul dreptului UE cu tema: “Rolul instanțelor naționale în 
interpretarea și aplicarea Dreptului UE”. Seminariile urmăresc pregătirea 
magistraților în vederea asigurării cunoștințelor necesare pentru ca sistemul 
judiciar românesc să fie compatibil cu sistemul judiciar al Uniunii Europene.  
Astfel, evidențiind importanța și necesitatea asigurării unui cadru optim de 
formare continuă în materie, seminariile vor continua pregătirea magistraților în 
domeniul dreptului UE, cu accent asupra evoluției jurisprudenței CJUE și a 
practicii judiciare românești după aderare.  
Un seminar se adresează judecătorilor de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție 
specializați în soluționarea cauzelor de drept civil, iar celălalt seminar se adresează 
judecătorilor de la de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție specializați în 
soluționarea cauzelor de drept penal, precum și procurorilor. 

INM 2 2 25 100 

"Improving conditions related to detention" – seminar organizat la București în 
cadrul unui proiect internațional coordonat de ERA. Seminarul își propune 
pregătirea magistraților, dar și a altor specialiști din cadrul sistemelor judiciare ale 
statelor membre în domeniul protecției drepturilor persoanelor condamnate, cu 
accent pe protecția minorilor și alternative la detenție, precum și sensibilizarea 
acestora cu privire la promovarea, protecția și respectarea drepturilor acestor 
persoane.  Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 
dreptului penal și procurorilor. La această acțiune de formare vor participa în total 
50 magistrați, dintre care 10 români.  

ERA 1 2 10  
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Seminar privind cooperarea judiciară și modul de aplicare a Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, coordonat de Academia de Drept European de 
la Trier (ERA) 
În cadrul proiectului va fi dezvoltat unui set de materiale de formare, documente 
care urmează a fi utilizate de către instituțiile de formare partenere. Acestea vor 
reflecta domeniul de aplicare și conținutul normelor juridice europene relevante. 
Proiectul își propune organizarea unui număr de 5 seminarii în colaborare cu 
autoritățile naționale din statele partenere, în următoarele orașe: București, 
Barcelona, Trier, Vilnius și Dublin.   
La seminarul internațional organizat la București, vor fi invitați să participe 35 
judecători și avocați din cadrul sistemelor judiciare ale Statelor Membre UE, din 
care 20 participanți vor fi români. Seminarul va fi deschis participării judecătorilor 
specializați în materia dreptului civil și contenciosului administrativ. Seminarul se 
va desfășura exclusiv în limba engleză.  

ERA 1 2 20  

În cadrul Proiectului “Judging the Charter – the Charter in judicial practice with 
a special focus on the case of protection of refugees and asylum seekers” 
coordonat de Institutul pentru Drepturile Omului - Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft (BIM), INM va contribui la organizarea unui eveniment local de o zi 
cu tema “Carta fundamentală a drepturilor omului și implicațiile acesteia în 
practica judiciară din România”, care va fi organizat la București. Seminarul se 
adresează unui număr de 20 de judecători.  

BIM 
INM 1 1 20  

Având în vedere că, în urma adoptării Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și 
de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, statele membre sunt 
obligate să asigure formarea practicienilor în domeniu, INM va organiza și în 
acest an un seminar cu tema „Drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității”. Seminarul este dedicat unui număr de 13 judecători specializați în 
drept penal și 13 procurori, de la toate instanțele și parchetele din București. 

INM  1 2 26 52 

2.3. Cooperare judiciară 
în materie civilă 

Seminar comun INM-SNG: la seminar vor participa atât judecători, cât și grefieri 
din raza curților de apel din țară. 

INM 
SNG 1 3 15 45 

International Contracts - seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În cadrul acestei activități de formare 
vor fi abordate aspecte referitoare la Regulamentul Bruxelles I (nr. 1215/2012), 
Regulamentul UE nr. 593/2008 (Roma I). Seminarul va fi deschis participării 
judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) de la nivelul tuturor 
gradelor de jurisdicție.  

INM 
BERD 1 2 25  
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"Better applying the EU Regulations on Family and Succession Law" – seminar 
organizat la București în cadrul unui proiect internațional coordonat de ERA. În 
cadrul acestui proiect va fi elaborat un set de materiale referitoare la instrumentele 
juridice UE privind cooperarea judiciară în materie civilă, care vor viza domeniul 
dreptului familiei și al succesiunilor. În cadrul seminariilor din acest proiect vor fi 
abordate aspecte privind divorțul și obligația de întreținere, răspunderea 
părintească în context transfrontalier, inclusiv răpirea copiilor și succesiunile 
transfrontaliere. 
Materialele, care vor consta, în principal, în studii de caz elaborate de experți UE, 
vor fi utilizate în cadrul seminariilor organizate la nivel național. Unul dintre 
seminariile din cadrul proiectului va fi organizat la București (sediul INM), iar 
limba de lucru va fi cea română. La seminar vor fi invitați 30 de judecători 
specializați în soluționarea dreptului civil (dreptul familiei), dintre care 20 vor fi 
din București. 
Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeana, in cadrul acestui proiect vor fi 
considerate eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport) 
magistratilor care provin de la instante situate la o distanta de cel putin 100 km de 
locul desfasurarii actiunii de formare. In ipoteza selectarii unor magistrati care 
provin de la instante de judecata situate la o distanta de pana la 100 km de locul 
desfasurarii seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de 
participarea acestora. 

ERA 
INM 1 2 30  

În cadrul Proiectului “Cooperation between the EU member states for the purpose 
of sovling the civil cases regarding the wrongful removal or retention of a child” 
coordonat de Ministerul Justiției” INM va contribui la organizarea unui seminar 
European de două zile cu aceeași temă, care va fi organizat la București. 
Seminarul se adresează judecătorilor, avocaților, grefierilor, mediatorilor și altor 
categorii socioprofesionale din domeniul juridic cu experiență în dreptul familiei 
din diferite State Membre UE. În cadrul seminarului sunt așteptați să participe 95 
de practicieni în drept din România. Grupul țintă cuprinde judecători, avocați, 
grefieri și alte categorii socio-profesionale. Numărul exact de judecători, care vor 
participa în cadrul seminarului, va fi stabilit cu ocazia Întâlnirii pregătitoare 
organizate în luna aprilie 2017. 

INM 
MJ 1 2   
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INM își propune să includă în Catalogul EJTN Plus pentru 2017 un seminar în 
domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu tema: “Parental responsibility 
matters in the EU”. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor români, ci și 
participării magistraților străini. Fiind inclus în Catalogul EJTN Plus, finanțarea 
participării magistraților străini va fi integral acoperită de EJTN. Seminarul va 
beneficia de aportul unui expert străin în domeniul cooperării judiciare 
internaționale în materie civilă. 

INM  
EJTN 1 2 20 40 

2.4. Cooperare judiciară 
în materie penală 

 

Având în vedere succesul seminariilor din anii anteriori, INM își propune să 
includă în Catalogul EJTN pentru 2017 două seminarii în domeniul cooperării 
judiciare în materie penală cu tema: “Rolul magistratului național în aplicarea 
dispozițiilor referitoare la mandatul european de arestare”, respectiv, 
“Instrumente de cooperare judiciară în materie penală”. 

INM  
EJTN 2 2 20 80 

INM își propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2017 un seminar în 
domeniul dreptului UE cu tema: “Judicial cooperation in criminal matters - 
Finding common ground through legal English”. Seminarul va fi deschis nu doar 
judecătorilor și procurorilor români, ci și participării magistraților străini. 

INM  
EJTN 1 2 20 40 

Seminar comun INM-SNG: la seminar vor participa atât judecători, cât și grefieri 
din raza curților de apel din țară. 

INM 
SNG 1 3 15 45 

Sisteme informatice Schengen – Cooperare Polițienească Internațională – 
seminarii realizate în cooperare cu Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen 
din cadrul MAI. La seminarii sunt invitați să participe judecători specializați în 
soluționarea cauzelor de drept penal și procurori de la nivelul  tuturor 
gradelor de jurisdicție. Agenda seminarului include teme de cooperare 
judiciară în materie penală.  

INM 
MAI 2 3 16  

3. Unificarea 
practicii 
judiciare în 
cadrul 
formării 
specializate 

3.1. Întâlniri ale 
președinților secțiilor 
specializate din cadrul 

ICCJ și al curților de apel 
dedicate identificării și 
discutării aspectelor de 

Întâlniri periodice ale președinților secțiilor civile, specializate în soluționarea 
litigiilor cu profesioniști și insolvență (foste comerciale), penale, de contencios 
administrativ și fiscal și pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări 
sociale de la nivelul ICCJ și al curților de apel, în vederea identificării și dezbaterii 
aspectelor soluționate diferit în cadrul instanțelor și unificării practicii judiciare. În 
cadrul acestei componente au fost prevăzute câte 2 întâlniri pentru fiecare dintre 

INM 9 2 30 540 
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a 
magistraților 

practică judiciară 
neunitară 

secțiile civile, specializate în soluționarea litigiilor cu profesioniști și insolvență 
(foste comerciale), penale și pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări 
sociale, respectiv pentru secțiile de contencios administrativ și fiscal.  
Una din cele două întâlniri dedicate unificării practicii în materie penală va fi 
organizată în comun pentru instanțe și parchete, aducând împreună președinții 
secțiilor penale ale ÎCCJ și curților de apel și procurorii șefi secție urmărire penală 
de la PICCJ, structurile specializate DNA și DIICOT și parchetele de pe lângă 
curțile de apel. 
La întâlniri vor fi invitați și reprezentanți ai CSM, ÎCCJ, PICCJ, MJ, Agentului 
Guvernamental pentru CEDO și  ai Agentului Guvernamental pentru CJUE. 

INM 1 2 40 80 

3.2. Întâlnire a 
procurorilor șefi secție 

urmărire penală și 
procurorilor șefi secție 
judiciară de la nivelul 

parchetelor de pe lângă 
curțile de apel, PICCJ și 
structurilor specializate 

DNA și DIICOT în 
vederea identificării 

problemelor de practică 
judiciară neunitară 

Întâlnire a procurorilor șefi secție urmărire penală și procurorilor șefi secție 
judiciară din cadrul PICCJ, structurilor specializate DNA și DIICOT și al 
parchetelor de pe lângă curțile de apel, în vederea identificării și dezbaterii 
aspectelor soluționate diferit și unificării practicii judiciare.  
La întâlnire vor fi invitați și reprezentanți ai CSM, MJ, Agentului Guvernamental 
pentru CEDO și  ai Agentului Guvernamental pentru CJUE. 

INM 1 2 40 80 

 
 

3.3. Clauze abuzive în 
relația profesionist - 

consumator 
 

INM își propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2017 un seminar în 
domeniul dreptului UE cu tema: “Rolul instanțelor naționale în interpretarea și 
aplicarea dreptului consumatorului”. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor 
români, ci și participării magistraților străini. 
O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE în materie. 

INM  
EJTN 1 2 20 40 

În cadrul continuării Proiectului pre-definit “Consolidarea capacității sistemului 
judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, 
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2015 INM 
va organiza 2 seminarii la nivel centralizat în domeniul protecției consumatorului. 

 
INM 
CSM 
MJ 

Norvegia  

2 2 20  
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3.4. Combaterea violenței 
în familie 

În cadrul continuării Proiectului „Dezvoltare instituțională şi formare profesională 
pentru magistrați în domeniul managementului cauzelor de violență domestică”, 
finanțat prin programul RO 20 „ Violență domestică și violență bazată pe 
deosebirea de sex”,  prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de Promotor de Proiect, în 
colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, în calitate de Partener de proiect, 
vor organiza 8 seminare de formare continuă, în perioada ianuarie-aprilie 2017, cu 
durata de 2 zile și jumătate fiecare, adresată unui număr de 70 de judecători și 90 
de procurori. 

PICCJ 
INM 

Norvegia 
8 3 20  

În cadrul Proiectul „JAD - Acțiunea comună împotriva violenței în familie” 
coordonat de către Inspectoratul General al Poliției Române, se va organiza în 
2017 Conferința finală. Activitatea urmărește să disemineze rezultatelor acțiunilor 
derulate în perioada 2014-2016 (vizite de studiu în Norvegia în 2015, 5 sesiuni de 
formare în 2016 și elaborarea Ghidului - “Violență domestic - Manual de bune 
practici pentru magistrați și lucrători în poliție”). La conferință vor participa 30 
de reprezentanți ai instituțiilor partenere - IGPR, INM, Ministerul Public,  
Academia de Poliție „Alexandru Ioan CUZA” și Institutul de Economie Națională 
al Academiei Române. 

IGPR 
INM 
MP 

1 2 30  

3.5. Justiție pentru minori 

INM își propune să includă în programul de formare continuă pentru 2017 un 
seminar cu tema „Audierea minorilor și interacțiunea cu aceștia în cursul 
procedurilor judiciare. Seminarul va avea ca grup țintă 20 judecători de la 
judecătorii și tribunale și 10 procurori de la parchetele de pe lângă judecătorii și 
tribunale. 

INM 1 2 30 60 

3.6. Dreptul concurenței 

În cadrul proiectului Training of National Judges in EU Competition Law and 
Judicial Cooperation between National Competition Law Judges, inițiat de 
Freedom House România, vor fi organizate în România, două seminarii având ca 
temă de dezbatere aplicarea Directivei 2014/104 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează 
acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor 
dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre şi a Uniunii 
Europene. La fiecare seminar vor participa câte 22 de judecători specializați în 
materia dreptului civil (comercial) și în soluționarea cauzelor în materia dreptului 
concurenței. 

INM 
Freedom 
House 

2 3 22  
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3.7. Piața de capital 

Capital market legislation - în cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind 
reglementarea piețelor financiare, abuzul de piață, instrumentele financiare 
derivate, guvernanța corporativă în bănci și companii, soluționarea litigiilor în 
piețele financiare și Uniunea Piețelor de Capital. Seminarul va fi deschis 
participării judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) de la 
nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

INM 
BERD 1 2 25  

Law and Market - seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În cadrul acestei activități de formare vor fi 
abordate aspecte referitoare la legislația internă și internațională privind piețele 
financiare. Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 
dreptului comercial (civil) de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți 
de Casație și Justiție.  

INM 
BERD 1 2 25  

Aplicarea dreptului pieței de capital – În cadrul seminariilor vor fi abordate 
aspecte privind structura pieței de capital, fondurile de investiții și contribuția 
acestora la dezvoltarea pieței de capital din România, legislația pieței de capital 
referitoare la garanțiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor 
financiare, noțiunea și caracterele juridice ale instrumentelor financiare și ale 
tranzacției bursiere, fondurile de investiții, manipularea pieței de capital și abuzul 
de piață. Vor fi organizate 4 seminarii. Două seminarii vor fi deschise participării 
judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) și contenciosului 
administrativ de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație 
și Justiție. Unul dintre seminarii va fi deschis exclusiv participării procurorilor, 
acordându-se preferință procurorilor din cadrul DIICOT și DNA. Cel de-al 
patrulea seminar va fi adresat atât procurorilor (cu precădere celor din cadrul 
DIICOT și DNA), cât și judecătorilor specializați în materia dreptului penal. La 
seminarii vor participa și profesioniști ai pieței de capital.  
Seminariile vor fi realizate în cooperare cu OPPC, ASF si ISF. 

INM 
OPPC 
ASF 
ISF 

4 2 20  

3.8. Migrație și azil 

UNHCR va organiza în colaborare cu INM 3 seminarii având ca temă de dezbatere 
importanța instanțelor de judecata în procedura de azil. Aceste acțiuni de formare 
vor avea loc la Galați (pentru judecătorii specializați în materia migrației și azilului 
din cadrul Judecătoriei Galați, respectiv a Tribunalului Galați), Baia Mare (pentru 
judecătorii specializați în materia migrației și azilului din cadrul Judecătoriei Baia 
Mare, respectiv a Tribunalului Maramureș) și Timișoara (pentru judecătorii 
specializați în materia migrației și azilului din cadrul Judecătoriei Timișoara, 
respectiv a Tribunalului Timiș). UNHCR nu va acoperi costuri de cazare pentru 
participanți. 

INM 
UNCHR 3 1 20 60 
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UNHCR va organiza în colaborare cu INM un seminar având ca temă de dezbatere 
rolul parchetelor și curților de apel în aplicarea măsurilor restrictive pentru 
solicitanții de azil. Această acțiune de formare se adresează judecătorilor din 
cadrul Curților de Apel București, Galați, Suceava, Cluj și Timișoara (câte 2 
participanți din cadrul fiecărei instanțe) și procurorilor din cadrul parchetelor de pe 
lângă aceste curți de apel (câte 2 participanți din cadrul fiecărui parchet). 

1 2 20 40 

UNHCR va organiza în colaborare cu INM un seminar care are ca obiectiv 
discutarea unor aspecte privind practica instanțelor competente în materia azilului. 
Evenimentul se adresează unui număr de 24 judecători (câte 2 judecători din 
cadrul fiecărei instanțe care are competență în soluționarea cauzelor în domeniul 
azilului). 

1 2 24 48 

În cadrul proiectului “ACTIONES – Active Charter Training through Interaction 
of National ExperienceS”, coordonat de Institutul Universitar European (EUI), 
INM va organiza în 2017, în calitate de Partener, un seminar local pe tema 
“Migrației și dreptului la azil”. Seminarul de 2 zile se adresează unui număr de 25 
de judecători din rândul celor care își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor 
competente să judece cazuri din domeniul migrației și dreptului la azil, respectiv în 
cadrul judecătoriilor sau tribunalelor din raza centrelor Inspectoratului General 
pentru Imigrări și din cadrul secțiilor de contencios administrativ și fiscal de la 
nivelul curților de apel.  

INM 
ACTIONES 1 2 25  

3.9. Drept administrativ 

Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secțiilor de contencios 
administrativ-fiscal și crearea unei practici unitare în ceea ce privește aplicarea 
Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, a legii privind accesul la 
informațiile de interes public (Legea 544/2001).  
O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE în materie. 

INM 1 2 25 50 

Dreptul UE în contencios administrativ: fonduri structurale și TVA. Grupul țintă: 
judecători specializați în soluționarea cauzelor de drept administrativ și fiscal de la 
nivelul tribunalelor, curților de apel şi Înaltei Curți de Casație şi Justiție 

INM 2 2 25 100 

INM își propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2017 un seminar în 
domeniul dreptului administrativ, cu tema: „Impacts of the ECHR and EU-law on 
the procedural laws”.  Seminarul va fi destinat nu doar judecătorilor români, ci și 
participării magistraților străini. Seminarul va fi realizat în colaborare cu AEAJ 
(Asociația Europeana a Judecătorilor Administrativi) și va beneficia de aportul 
unor experți străini în materia dreptului administrativ.  

INM  
AEAJ 
EJTN 

1 2 20 40 
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3.10. Insolvență 

INM își propune, și în acest an, realizarea, în parteneriat cu Institutul Național 
pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență, a unui program de formare în 
materia insolvenţei. În cadrul proiectului se vor realiza 6 conferințe cu o durată de 
o zi pentru câte 100 de participanți: 75 de practicieni în insolvență, 20 de 
judecători şi 5 procurori.  
Conferințele sunt destinate judecătorilor specializați în materia insolvenţei, 
judecătorilor specializați în soluționarea cauzelor penale și procurorilor. La 
conferințe vor participa și alți practicieni în materia insolvenței.  

INM 
INPPI 6 1 25  

INM își propune, în acest an, realizarea, în parteneriat cu INSOL Europe, a unui 
program de formare în materia insolvenței. Cursul va fi susținut de profesori 
renumiți, provenind de universități de prestigiu din întreaga lume. 
Proiectul va cuprinde 3 module: 2 seminarii de formare continua si un modul on-
line. La cele 3 module vor participa 15 judecători specializați în domeniul 
dreptului insolvenței din cadrul tribunalelor şi curților de apel din întreaga țară. 
Grupul țintă este acelaşi la toate cele 3 module. Alături de magistrați vor fi invitați 
avocați şi practicieni în insolvență. 
Vor fi suportate din bugetul proiectului costurile privind pauzele de cafea si 
mesele de prânz pentru magistrații participanți. Organizatorii nu vor suporta 
costurile privind cazarea, restul meselor si transportul magistraților. 

INM  
INSOL 

EUROPE 
3 2 15  

3.11. Drept bancar 

Seminarii destinate formării judecătorilor specializați în materia dreptului bancar, 
organizate în cadrul unui program de formare realizat în cooperare cu BNR. 
Seminariile se adresează  magistraților specializați (secții comerciale, contencios 
administrativ), de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație 
și Justiție, precum și avocaților. INM 

BNR 

2 2 25  

Aspecte generale de drept financiar-bancar. Program destinat formarii 
judecătorilor și procurorilor cărora le este necesară în activitatea profesională 
însușirea unor noțiuni de bază privind domeniul economico-financiar și bancar, 
realizat în cooperare cu BNR. La fiecare seminar vor participa câte 25 de 
magistrați din raza Curții de Apel București/Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel București. 

2 1 25  

3.12. Dreptul muncii și 
dreptul asigurărilor 

sociale 

Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secțiilor de litigii de 
muncă și asigurări sociale, precum și crearea unei practici unitare în acest 
domeniu. O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE aplicabile în 
materie. Grupul țintă: judecători specializați în soluționarea cauzelor de dreptul 
muncii și asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel. 

INM  2 2 25 100 
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Practica instanțelor naționale în materia litigiilor de muncă și asigurări sociale 
în cauze în care este incident dreptul UE. Grupul țintă: judecători specializați în 
soluționarea cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale de la nivelul 
tribunalelor și curților de apel.  
O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE în materie. 

INM 2 2 25 100 

Curs on-line dedicat judecătorilor care își desfășoară activitatea în materia 
dreptului muncii și dreptului asigurărilor sociale, dar mai ales acelor judecători 
care vor dobândi cea de-a doua specializare în această materie. 

INM 1  40  

3.13. Criminalitate 
economico-financiară 

 

Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DGA) 
va organiza în 2017, cu sprijinul INM, două seminarii a câte trei zile în cadrul 
proiectului Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupției în 
administrația publică, seminarii având ca temă investigarea şi cercetarea faptelor 
de corupție în domeniul achizițiilor publice, inclusiv a infracțiunilor privind 
interesele financiare ale UE. Activitățile se adresează unui număr de 5 judecători 
din cadrul secțiilor penale ale instanțelor judecătorești și respectiv 5 procurori, 
care își desfășoară activitatea în cadrul secțiilor de urmărire penală din cadrul 
parchetelor, indiferent de gradul de jurisdicție.  

INM 
CSM 
MP 

DNA 

2 3 10  

Proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de a obține rezultate mai bune 
în lupta împotriva corupției mici” co-finanțat printr-un grant din partea Elveției 
prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă a fost 
implementat în perioada 2013 – 2015. Având în vedere succesul de care s-a 
bucurat acest proiect, finanțatorii și beneficiarii acestuia au decis continuarea.  
O parte din  activitățile cuprinse în cadrul acestui proiect - 4 seminarii în 
domeniul perchezițiilor informatice, destinate judecătorilor, procurorilor de la 
parchetele de pe lângă tribunale, curți de apel, DNA, DIICOT și ofițerilor de 
poliție judiciară din cadrul DNA și DIICOT vor fi realizate de INM. 

INM 
CSM 
MP 

DNA 
Elveția 

4 2 20  

Economics and Financial Crimes – seminar organizat în colaborare cu Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Scopul principal al acestei 
activități de formare este acela de a oferi judecătorilor români o imagine de 
ansamblu cu privire infracțiunile economico-financiare. Seminarul va fi deschis 
participării judecătorilor specializați în materia dreptului penal.  

INM 
BERD 1 2 25  

INM își propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2017 un seminar în 
domeniul criminalității economico-financiare cu tema: ”Money laundering and 
Asset Recovery”. Seminarul va fi destinat nu doar judecătorilor și procurorilor 
români, ci și participării magistraților străini. Seminarul va beneficia de aportul 
unui expert străin în materia criminalității economico-financiare.  

INM EJTN 1 2 20 40 
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În baza parteneriatului inițiat în 2015, INM își propune organizarea împreună cu 
Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a două seminarii de formare în materia 
combaterii criminalității economico-financiare. La fiecare seminar vor participa 15 
de procurori – 10 procurori de la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale și 5 
procurori de la nivelul parchetelor de pe lângă curți de apel și Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Alături de procurori la seminar vor 
participa și 15 inspectori anti-fraudă. INM va acoperi costurile de cazare și masă 
pentru participarea celor 15 de procurori.  

INM 
DGAF 2 2 15 60 

3.14. Frauda cu fonduri 
europene 

Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale 
Uniunii Europene în România – abordarea penală 
Obiectivul programului, care este în colaborare cu DLAF, constă în diseminarea 
bunelor practici în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, pentru 
personalul autorităților de management FESI sau al altor instituții/autorități 
interesate, cu participarea reprezentanților DLAF și a magistraților care 
instrumentează cazuri de fraude ce afectează interesele financiare ale UE - 
judecători de la ÎCCJ, Secția Penală, din cadrul Tribunalelor – secția penală, 
procurori DNA. Seminarul va reuni 15 magistrați (10 procurori, 5 judecători), 5 
reprezentanți DLAF, 8 reprezentanți instituții naționale partenere (2 AA, 2 ANI, 2 
ANAP, 2 alte instituții), 5 formatori, 1 moderator, 1 organizator DLAF. 

INM 
DLAF 1 2 15 30 

Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale 
Uniunii Europene în România – abordarea administrativă  
Obiectivul programului, care este în colaborare cu DLAF, constă în diseminarea 
bunelor practici în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, pentru 
personalul autorităților de management FESI sau al altor instituții/autorități 
interesate, cu participarea reprezentanților DLAF și a magistraților care 
instrumentează cazuri de nereguli ce afectează interesele financiare ale UE - 
judecători de la ÎCCJ, Secția de contencios administrativ şi fiscal, din cadrul 
Curților de Apel – Secția de contencios administrativ, procurori DNA. Seminarul va 
reuni 15 magistrați (10 judecători, 5 procurori), 5 reprezentanți DLAF, 8 
reprezentanți instituții naționale partenere, 5 formatori, 1 moderator, 1 organizator 
DLAF. 

INM 
DLAF 1 2 15 30 

3.15. Trafic de persoane 

În baza parteneriatului încheiat în decembrie 2015, INM își propune selectarea a 
10 magistrați care să participe la 2 activități de formare în cadrul proiectul cu 
finanțare europeană nerambursabilă „Combaterea traficului de persoane și a 
migrației în context european”, coordonat de Asociația Pro Refugiu din România, 
propus spre finanțare Comisiei Europene. Prima conferință va avea o durată de trei 
zile, iar cea de-a doua, de două zile. 

INM 
Asociația Pro 

Refugiu 
2 2 10  
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3.16. Criminalitate 
informatică 

Seminarul va  beneficia de sprijinul Ambasadei SUA in ceea ce privește 
identificarea si plata unora din formatorii care vor susține seminarul.  

INM 
Ambasada 

SUA 
1 2 30 60 

3.17. Combaterea traficului 
de droguri 

La seminar vor participa 10 judecători, 10 procurori și 5 polițiști care își 
desfășoară activitatea în cadrul investigării infracțiunilor de trafic de droguri. INM 1 2 20 40 

3.18. Executări civile Seminar comun INM-SNG: la seminar vor participa atât judecători, cât și grefieri 
din raza curților de apel din țară. 

INM 
SNG 1 3 15 45 

3.19. Executări penale Seminar comun INM-SNG: la seminar vor participa atât judecători, cât și grefieri 
din raza curților de apel din țară. 

INM 
SNG 1 3 15 45 

3.20. Criminalistică 

În perioada februarie 2017 – martie 2018, INM va participa, în calitate de partener, 
la Proiectul JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6820 Improving forensic expertise and 
awareness among the judiciary in Bulgaria and Romania, coordonat de către 
S.S.R. Internațional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar 
din Olanda, alături de Institutul Național Judiciar din Bulgaria, dedicat formării 
profesioniștilor români și bulgari în domeniul criminalisticii.  
În cadrul proiectului, în România vor fi organizate 6 seminarii (cu durata de 1 zi 
pentru 15 participanți români), moderate de formatori olandezi și români, după 
cum urmează: un curs de inițiere în domeniul expertizei criminalistice, un webinar 
în domeniul expertizei criminalistice, un curs avansat în expertiza ADN, un curs 
avansat de expertiza criminalistică în domeniul arme și muniții, un curs avansat în 
biometrie și curs pentru membrii sistemului judiciar și experților în domeniul 
expertizelor criminalistice.  
Trei dintre aceste seminarii au fost organizate în 2016, iar celelalte trei vor fi 
organizate în 2017. 
De asemenea, în cadrul proiectului va fi realizată o analiză a nevoilor de formare, 
va fi dezvoltată o curriculă de formare în domeniul expertizei criminalistice, un 
curs digital în domeniul criminalisticii, precum și 1 glosar de terminologie 
criminalistică RO-EN.  

SSR 
INM 3 2 15  

Expertize şi constatări în procesul penal – domeniile în care este necesar să se 
dispună efectuarea de rapoarte de expertiză sau constatări sunt din ce în ce mai 
diverse. Pentru a veni în sprijinul practicienilor considerăm utilă reunirea 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi a experților din domenii noi sau solicitate 
mai puțin frecvent, dar de o importanță majoră în soluționarea unor cazuri (de ex. 
experți ai INSEMEX, experți în medicină legală psihiatrică, genetică etc.). 

INM 1 2 25 50 



 160 

 
DOMENIU SUB-DOMENIU DESCRIERE PROGRAM/SURSA DE FINANȚARE SURSĂ DE 

FINANȚARE 

NR. 
SEM. 
2017 

 
ZILE 
SEM. 

PARTICIP/ 
ACTIVITATE 

 
ZILE DE 

FORMARE 
 

INM a inclus în Catalogul EJTN pentru 2017 două seminarii dedicate 
criminalisticii, aceste seminarii fiind deschise nu doar judecătorilor și procurorilor 
români, ci și participării magistraților străini. În cadrul acestor seminarii va fi 
abordată inclusiv problema expertizelor medico-legale. 

INM 
EJTN 2 3 20 120 

4. Formarea 
magistratilor 
recrutați în 
condițiile 
art. 33 din 

Legea 
303/2004 

4.1. Formarea 
magistraților recrutați în 

condițiile art. 33 din 
Legea 303/2004 

În cadrul acestui program vor fi formați cei 30 de judecători și procurori recrutați 
prin examenul de admitere în magistratură din septembrie 2016 (1 grup de 
judecători și 1 grup de procurori), care se vor forma la Centrul INM de la Giroc, 
respectiv la București. Programul va consta în trei luni de pregătire intensivă în 
cadrul INM, completată de practica pe care acești judecători și procurori o 
realizează în cadrul instantelor și parchetelor unde își desfășoară activitatea. 

INM 1 81 30  

5. Formarea 
judecătorilor 

în vederea 
dobândirii 
celei de-a 

doua 
specializări 

5.1. Drept civil, drept 
procesual civil, drept 
penal, drept procesual 

penal 

Program de formare realizat în temeiul Hotărârii Plenului nr. 523 din 14 iunie 
2012. Încăpând cu anul 2017, formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei 
de-a doua specializări se va realiza prin intermediul cursurilor e-learning 
dezvoltate în materia dreptului civil și a dreptului procesual civil, respectiv a 
dreptului penal și a dreptului procesual penal.  

INM 4  20  

6. Abilități 
non-juridice 

6.1. Management judiciar  

Deoarece în implementarea proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității 
instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea 
noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul 
Contribuției Elvețiene s-a realizat o economie substanțială, promotorii 
programului au decis prelungirea perioadei de implementare, pentru utilizarea 
fondurilor rămase.  
În acest sens, printre activitățile care vor continua proiectul se numără organizare a 
6 seminarii în domeniul managementului judiciar (inclusiv formare judecători cu 
funcție de conducere în domeniul EStatis și al indicatorilor de evaluare a 
performanței judiciare). Din cele 6 seminarii, 3 vor fi dedicate instanțelor și 3 
parchetelor. 

INM 
CSM 

Elveția 
 

6 2 20  

6.2. Managementul 
cauzei. Tehnici de 

redactare a hotărârilor 

Având în vedere succesul seminariilor realizate anterior în cadrul Proiectului pre-
definit “Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față 
noilor provocări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian pentru perioada 2009 – 2015, INM își propune să includă în programul 
de formare continuă pentru 2017 două seminarii cu tema “Managementul cauzei. 
Tehnici de redactare a hotărârilor”, deschise participării judecătorilor de la 
nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel. 

INM 2 2 20 80 
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6.3. Lucrul cu categoriile 
vulnerabile sau aflate în 

situații vulnerabile 

INM își propune să includă în programul de formare continuă pentru 2017 un 
seminar cu tema „Lucrul cu categoriile vulnerabile sau aflate în situații 
vulnerabile – copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane instituționalizate 
sau alte categorii de persoane”. Seminarul va avea ca grup țintă 20 de judecători 
de la judecătorii, tribunale și curți de apel, 5 procurori de la parchetele de pe lângă 
judecătorii, tribunale și curți de apel și 5 consilieri juridici de la Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

INM 1 2 25 50 

6.4. Comunicare 

Comunicare cu elemente și tehnici de Programare neuro-lingvistică (NLP): 
Programul își propune perfecționarea abilităților de comunicare ale magistraților în 
raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizației din care fac parte. Se 
urmărește familiarizarea magistraților cu noțiunile de bază și instrumentele oferite 
de modelul NLP (tehnica RAPPORT, structuri proprii de limbaj, sisteme proprii 
de reprezentare - VAKOG etc.). Seminariile sunt deschise participării judecatorilor 
și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe mixte). 

INM 4 3 20 240 

Programul de dezvoltare personală îşi propune să ofere participanților cadrul de 
analiză și autoevaluare a unui set de abilități non-juridice considerate relevante nu 
doar pentru profesie, ci și pentru viața personală: comunicare, relaționare, 
poziționare față de sine și ceilalți, încredere, adaptare, managementul situațiilor 
conflictuale etc., în scopul identificării nevoilor proprii de dezvoltare a 
comportamentelor și competențelor în aria profesională și personală. 

INM 2 3 20 120 

INM își propune să includă în Catalogul EJTN Plus pentru 2017 un seminar cu 
tema ”Communication in the court room”. Seminarul va fi deschis nu doar 
judecătorilor și procurorilor români, ci și participării magistraților străini. Fiind 
inclus în Catalogul EJTN Plus, finanțarea participării magistraților străini va fi 
integral acoperită de EJTN. 

INM EJTN 1 2 20 40 

INM își propune în acest an organizarea unui seminar cu tema “Judgecraft-Arta de 
a fi judecător”. Cursul este o replică a seminarului cu aceeași denumire, organizat 
de către Judicial College din Marea Britanie. 
Seminarul se va concentra asupra setului de abilități comune aplicabile 
judecătorilor la toate nivelurile de jurisdicție, iar tematica va include elemente 
privind comportamentul judiciar și etica, capacitatea de adaptare judiciară și 
practicarea abilităților non-juridice în sala de judecată. 

INM 1 2 25 50 
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Deoarece în implementarea proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității 
instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea 
noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul 
Contribuției Elvețiene s-a realizat o economie substanțială, promotorii 
programului au decis prelungirea perioadei de implementare, pentru utilizarea 
fondurilor rămase.  
În acest sens, printre activitățile care vor continua proiectul se numără organizare a 
5 seminarii în domeniul comunicării, după cum urmează: 3 seminarii dedicate 
comunicării publice și relației cu mass-media și 2 seminarii dedicate comunicării 
publice cu justițiabilii și ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție. 

 
INM 
CSM 

Elveția 
 

5 2 20  

6.5. Combaterea 
discriminării 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) va organiza în 
colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, pe parcursul anului 2017, 4 
sesiuni de formare în domeniul nediscriminării adresate magistraților. Aceste 
acțiuni de formare se adresează atât judecătorilor, cât și procurorilor. La fiecare 
seminar vor participa câte 25 magistrați (20 judecători și 5 procurori). 

INM 
CNCD 4 3 25  

În cadrul proiectului “Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu 
accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”, finanțat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian, se vor organiza 10 sesiuni de pregătire profesională privind 
îmbunătățirea accesului la justiție și combaterea discriminării pentru un număr de 
aproximativ 250 de persoane (reprezentanți ai instituțiilor publice care lucrează cu 
grupuri vulnerabile, reprezentanți ai ONG-urilor care se ocupă de populația romă, 
avocați, judecători și procurori). La fiecare seminar vor participa câte 5 judecători, 
5 procurori și 4 avocați. 

INM 
CSM 

Norvegia 
10 2 10  

6.6. Etică și deontologie 
 

Tema celei de-a IV-a ediții a Școlii de Vară va rămâne etica și deontologia. La 
eveniment sunt invitati să participe judecatori și procurori interesați de acest 
domeniu.  
Ca și în anul 2016, la școala de vară vor participa și auditori de justiție, 20 de 
locuri fiind alocate participării judecătorilor și procurorilor, iar 10 locuri, 
auditorilor de justiție.  
Această activitate a fost inclusă în Catalogul EJTN pentru 2017, astfel că la lucrări 
vor putea participa și magistrați din alte state ale Europei.  
O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE în materie. 

INM EJTN 1 5 30 150 

Program de formare realizat în cadrul formării continue descentralizate. INM va 
facilita identificarea formatorilor pentru aceste seminarii și va acoperi, la cerere, 
costurile legate de cazarea și transportul acestora. 

INM 
FCD 32 1 20  
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6.7. Franceză juridică 
 

Program derulat în colaborare cu MAE și Institutul Francez. INM își propune să 
formeze 250 de magistrați în cadrul unor seminarii care se desfășoară la sediul 
INM, de două ori pe săptămână, timp de trei luni (30 de ore de formare). 
Seminariile se vor desfășura în grupe structurate pe două niveluri: mediu și 
avansat.  

INM 
MAE     

Începând cu 2014 Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen oferă INM 
cursuri de limba franceză. Cursurile se vor desfășura în 2015 sub forma a 2 
module de câte 5 zile. Seminariile se vor desfășura în grupe structurate pe 
nivelurile B1 și B2. 

INM  
MAI 2 10 16  

INM își propune să includă în Catalogul EJTN pentru 2017 un seminar cu tema 
”Franceza juridică”. Seminarul va fi deschis nu doar judecătorilor și procurorilor 
români, ci și participării magistraților străini. 

INM 
EJTN 1 5 20 100 

6.8. Engleză juridică 

Având în vedere succesul seminariilor din 2011- 2016 INM își propune să păstreze 
în Catalogul EJTN pentru 2017 un număr de 4 seminarii cu tema ”Engleza 
juridică”. Seminariile vor fi deschise nu doar judecătorilor și procurorilor români, 
ci și participării magistraților străini 

INM  
EJTN 4 5 20 400 

Începând cu 2013 Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen oferă INM 
cursuri de limba engleză. Cursurile se vor desfășura în 2017 sub forma a 2 module 
de câte 5 zile. Seminariile se vor desfășura în grupe structurate pe niveluri B1 și 
B2. 

INM  
MAI 2 10 16  

6.10. Mediere 
 

La seminar vor fi invitați să participe judecători și procurori români. Seminarul 
este organizat în cadrul parteneriatului încheiat între INM și Consiliul de Mediere. 
Această activitate a fost inclusă în Catalogul EJTN pentru 2017, astfel că la lucrări 
vor putea participa și magistrați din alte state ale Europei.  

INM 
EJTN 1 2 25 50 

Alternative Dispute Resolution (ADR) - Commercial Mediation – seminar 
organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD). Scopul principal al acestei activități de formare este acela de a oferi 
judecătorilor români o imagine de ansamblu cu privire la medierea în materie 
comercială. Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia 
dreptului comercial (civil) de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel 
și Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

INM 
BERD 1 2 25  

6.11. Formarea 
formatorilor Program dedicat formării coordonatorilor de practică pentru formarea inițială. INM 1 2 16 32 

6.12. Formarea 
formatorilor Program dedicat formării formatorilor INM pentru formarea inițială.  INM 1 2 16  

6.13. Formarea 
formatorilor Program dedicat formării formatorilor INM formarea continuă  INM 1 2 16 32 
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6.14. Formarea 
formatorilor Formarea consilierilor de etica din cadrul CSM, INM, SNG si Inspecției Judiciare INM 2 1 11 22 

6.15. Formarea membrilor 
comisiilor de evaluare a 
activității profesionale a 

judecătorilor și 
procurorilor 

În cadrul programului de formare continuă pentru anul 2017 Institutul Național al 
Magistraturii prevede organizarea a două seminarii de pregătire a membrilor 
comisiilor de evaluare a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor. Un 
seminar va fi dedicat membrilor comisiilor de evaluare de la nivelul curților de 
apel si parchetelor de pe lângă curțile de apel, precum și de la nivelul Înaltei Curți 
de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 
Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism, iar cel de-al doilea seminar se va adresa 
judecătorilor si procurorilor, membri ai comisiilor de evaluare de la nivelul 
tribunalelor și parchetelor de pe lângă tribunale. 

INM 2 2 35 140 

 
Buget: 73 seminarii din fonduri bugetare (68 în 2016), reprezentând 3.938 zile de formare (în 2016 am prevăzut 3.909 
zile de formare), 59 cursuri e-learning (fără costuri suplimentare) și 177 de seminarii din fonduri extra-bugetare (254 
in 2016).  
 
În total, 309  seminarii de formare continuă și formare de formatori (383 în 2016). 
 
Legendă: 
 
 Seminarii cu finanțare externă, în cadrul unor proiecte în care INM este partener sau beneficiar. Seminariile nu presupun o finanțare din bugetul INM. 
 Cursuri de formare on-line. Cursurile nu presupun o finanțare din bugetul INM. 
 Seminarii finanțate din bugetul INM. În cazul acestora am avut în vedere calcularea numărului de zile de formare, expresie a efortului bugetar preconizat. 
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