
 

 Institutul Naţional al Magistraturii 
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 
Tel.: +4 (021) 310.21.10    Fax: +4 (021) 311.02.34 
www.inm-lex.ro  

1

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185 

 

 
   

ANUNȚ  
privind organizarea Adunării Generale a personalului de instruire al INM 

pentru desemnarea a 2 reprezentanți în Consiliul Științific al INM 
 

Aula INM 
19 aprilie 2017 

 
 

Având în vedere dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 304/2004, potrivit căruia Institutul 

Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu ştiinţific format din 13 membri dintre care 

3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, coroborate cu 

dispozițiile art. 2 al Statutului personalului de instruire al INM (aprobat prin Hot. CSM nr. 

531/2012) potrivit căruia personalul de instruire din INM este compus din formatorii cu normă 

întreagă, formatorii colaboratori și coordonatorii de practică,  

vă aducem la cunoștință următoarele: 

 
La data de 5 mai 2017 și respectiv 19 mai 2017 se vor încheia mandatele a doi dintre 

reprezentanții personalului de instruire al INM în Consiliul științific. 

În consecință, vă informăm că la data de 19 aprilie 2017, la ora 12.00, se va 

organiza, în Aula INM, Adunarea Generală a personalului de instruire al INM pentru 

desemnarea celor 2 reprezentanți ai personalului de instruire al INM în Consiliul 

Științific.  

 

Persoanele care doresc să îşi depună candidatura pentru această funcţie sunt invitate 

să transmită un CV şi o scrisoare de intenţie prin fax, la numărul de fax 021 311 02 34 sau la 

adresa de e-mail ruxandra.ana@inm-lex.ro până la data de 14 aprilie 2017. 

 

În conformitate cu regulile de vot aprobate de Consiliul ştiinţific al INM prin 

Hotărârea nr. 8  din 12 aprilie 2011, dreptul de vot va putea fi exercitat personal sau la 

distanţă.  

 Vor putea alege votul la distanţă atât formatorii/coordonatorii de practică ce nu au 

reşedinţa în Bucureşti cât şi formatorii/coordonatorii de practică ce, din motive obiective, nu se 

pot prezenta la data şi ora anunţate pentru întrunirea Adunării Generale. 
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  Formatorul/coordonatorul care votează la distanţă poate alege fie să trimită, prin fax, 

la numărul de fax 021 311 02 34, un buletin de vot completat şi semnat, inclusiv cu datele sale 

de identificare, fie să transmită, prin e-mail, la adresa de e-mail ruxandra.ana @inm-lex.ro, din 

adresa de e-mail a votantului aflată în baza de date a Institutului, buletinul de vot completat, 

alături de datele de identificare ale votantului. Formatorul/coordonatorul de practică votant 

poate notifica prin fax Institutul cu privire schimbarea adresei sale de e-mail.  

  În oricare din situaţiile descrise anterior, formatorul/coordonatorul de practică 

votant va transmite şi o copie a actului său de identitate.  

 Votul la distanţă poate fi exercitat numai în ziua indicată pentru votare – in data de 

19 aprilie 2017 -  până, cel mai târziu, la ora 11.00, cu o oră înainte de ora stabilită pentru 

întrunirea Adunării Generale a personalului de instruire al INM şi începerea votării. Voturile 

primite după această oră nu vor mai fi luate în considerare. 

 Candidaturile depuse și modelul buletinului de vot pentru votul la distanţă vor fi afișate 

pe site-ul INM şi vor fi transmise pe e-mail cu o zi înaintea alegerilor. 

 
 Formatorii/coordonatorii de practică pot vota cel mult doi candidați din listă, urmând să 

fie anulate buletinele de vot în care: 

� s-au bifat mai mult de doi candidați;  

� nu se bifează niciun candidat; 

� există însemnări făcute în afara rubricilor de vot; 

� se constată lipsa datelor de identificare, în cazul votului exercitat la distanţă (nu au 

indicate numele, prenumele si, pentru votul transmis prin fax, semnătura votantului). 

 
Conform regulilor de vot in vigoare, Adunarea Generală a personalului de instruire al 

INM este legal constituită în prezenţa a minim jumătate plus unul din numărul formatorilor și 

al coordonatorilor de practică. Calculul va avea în vedere şi numărul de buletine de vot 

transmise la distanţă, care va fi anunţat la începerea procesului de votare. 

Vor fi declaraţi aleşi primii doi candidați care întrunesc cel mai mare număr de voturi 
exprimate.  

 
 

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită, se va decide organizarea, 

în termen de 7 zile, a unui al doilea tur de scrutin. Regulile privitoare la vot se vor aplica pentru 

organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, cu excepţia celei referitoare la majoritatea cerută 
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pentru întrunirea Adunării Generale. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin nu mai este necesar 

un număr minim de votanţi pentru întrunirea valabilă a Adunării, fiind aleşi primii doi 

candidaţi care au obţinut numărul cel mai mare de voturi. 

 
 
 
 

Departamentul de formare a formatorilor 
 


