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ANUNȚ  
privind rezultatele procedurii de selecție a  magistraŃilor participanŃi la seminarul organizat în cadrul programelor 

anticorupție, la Academia Internațională de Poliție (ILEA) din Budapesta, în perioada 22-26 mai 2017 
   
 

Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a INM în data de 3 aprilie 2017, în cadrul procedurii de selecție au fost depuse  
candidaturi de către 8 magistrați.  

Pentru 2 din cele 8 candidaturi nu a fost depus, în termenul menționat în anunț, avizul privind participarea, prevăzut de 
dispozițiile art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaŃiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către 
Consiliul Superior al Magistraturii, InspecŃia Judiciară, Institutul NaŃional al Magistraturii şi Şcoala NaŃională de Grefieri, precum şi 
pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014. În consecință, cele 
2 candidaturi au fost considerate incomplete și nu au fost incluse în procedura de selecție. 
 

La realizarea procedurii de selecție au fost avute în vedere criteriile menŃionate în anunŃul publicat pe site-ul INM: 
� relevanŃa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs; 
� aspectele motivaționale și interesul în participarea la program; 
� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin participarea la programul de 

pregătire. 
 

În aplicarea criteriului relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului a fost verificată îndeplinirea 
de către candidați a condițiilor menționate în anunț privind specializarea (materie penală) și nivelul instanței în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea (ÎCCJ și curți de apel).  

Condițiile s-au considerat a fi îndeplinite de 5 din cele 6 candidaturi incluse în procedura de selecție. 
Criteriul posibilităŃii şi disponibilităŃii magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin participarea la seminar 

s-a considerat a fi întrunit de toate candidaturile incluse în procedura de selecție. 
De asemenea, a fost verificată îndeplinirea condițiilor impuse de organizatori privind vârsta minimă, experiența în domeniul ce 

face obiectul seminarului, implementarea noțiunilor învățate, inexistența, pe durata activității profesionale, actelor de încălcare a 
drepturilor omului, condiție fizică și medicală bună. 

În aprecierea îndeplinirii condițiilor sus-menționate au fost avute în vedere informațiile furnizate de candidați în documentația 
depusă (CV, scrisoare de intenție, declarație pe proprie răspundere. 

 
Având în vedere numărul de locuri alocat României pentru acest seminar (4 și 2 magistrați pentru lista de rezervă), 

clasificarea celor 5 candidați incluși în procedura de selecție s-a realizat având în vedere nivelul instanței, fiind, de asemenea, acordată 
prioritate candidaților care nu figurează cu participări recente la forme de pregătire internaŃională prin intermediul sau finanțate de INM 
(stagii în cadrul Programului de schimb de magistraŃi derulat de EJTN, vizite de studiu la CEDO, CJUE, alte seminare internaționale 
etc.) sau la activități de formare organizate în cadrul aceluiași proiect, sens în care au fost avute în vedere informaŃii din baza de date 
gestionată de INM privind participările internaŃionale ale magistraŃilor.  
   

 
Având în vedere cele de mai sus, INM decide selectarea, în ordine, în vederea participării la seminar, a următorilor magistrați: 
 
1. Domnul judecător Valentin Horia ȘELARU, Înalta Curte de Casație și Justiție 
2. Domnul judecător Silviu ANTI, Curtea de Apel Bacău 
3. Doamna judecător Alina Petronela MOȘNEAGU, Curtea de Apel București 
4. Domnul judecător Bogdan Ion ADRIAN, Curtea de Apel Bacău 

 
 

Pe lista de rezervă a aceluiași seminar, este selectată doamna judecător Anamaria TRANCĂ, Curtea de Apel București. 


