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ANUNȚ  
privind rezultatele procedurii de selecŃie a  magistraŃilor participanŃi la seminarul cu tema „Language training on 
the vocabulary of Human Rights European Law”, organizat la Wustrau (Germania), în perioada 13-17 noiembrie 

2017 
   
 
 În cadrul procedurii de selecție au fost depuse candidaturi de către 9 magistrați, toate în termen.  
 3 magistrați au optat pentru grupa de limba franceză, 5 magistrați pentru grupele de limba engleză iar 1 
magistrat pentru grupa de limba germană.  
 Toate candidaturile au fost însoțite de 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. 
 
 Procedura de selecție s-a realizat distinct pentru grupele de limbă engleză, franceză și germană.  
 În realizarea procedurilor de selecție au fost avute în vedere criteriile menŃionate în anunŃul publicat pe 
site-ul INM: 

� relevanŃa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută 
pentru curs; 

� neparticiparea la seminare cu aceeași temă organizate în cadrul programului Lingvistic sau la alte 
forme de pregătire internațională; 

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

� cunoașterea temeinică (nivel minim B2) a uneia din limbile de desfășurare a programului, atestată, în 
principal, prin documente oficiale depuse de candidați. 
 
 Aplicarea în concret a criteriilor de selecŃie s-a făcut după cum urmează: 
 
  
 1. Pentru grupele de limba engleză 
 Criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului a fost considerat îndeplinit 
pentru toate candidaturile înscrise în procedura de selecție.  

a) 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. 

b) În aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internaŃională a fost 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.) și care nu au fost propuși în vederea participării în cadrul unor proceduri de selecție în 
curs, pentru alte acțiuni de formare care urmează a fi organizate de EJTN în anul 2017. 
 Astfel, s-a constatat că toți cei 5 magistrați care au optat pentru grupele de limbă engleză figurează cu 
ultima participare internațională în anul 2016, context în care, în stabilirea ordinii de clasificare au fost avute în vedere 
numărul total și tipul de activități la care au fost înregistrate participări ale magistratului – seminar, stagiu de lungă durată 
etc. În acest context, a fost acordată prioritate magistraților care au înregistrat un număr mai mic de participări și care nu 
au participat la activități de formare de lungă durată (Program de schimb EJTN etc.).  
  În aplicarea criteriului au fost avute în vedere informaŃiile furnizate de candidaŃi în CV-uri şi informaŃiile din 
baza de date gestionată de INM privind participările internaŃionale ale magistraŃilor. 
 

c) Pentru toate candidaturile cărora le-a fost acordată prioritate în aplicarea criteriului menționat la lit. c) a 
fost constatată îndeplinirea condiției cunoașterii limbii engleze. 
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 2. Pentru grupa de limba franceză 

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

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

c) În aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internaŃională a fost acordată 
prioritate candidaților care nu figurează cu participări la forme de pregătire internaŃională prin intermediul sau finanțate 
de INM (stagii în cadrul Programului de schimb de magistraŃi derulat de EJTN, vizite de studiu la CEDO, CJUE, alte 
seminare internaționale etc.) și care nu au fost propuși în vederea participării în cadrul unor proceduri de selecție în 
curs, pentru alte acțiuni de formare care urmează a fi organizate de EJTN în anul 2017 . 
 Astfel, s-a constatat că, dintre cele 3 candidaturi depuse pentru grupa de limba franceză, 1 magistrat 
figurează cu ultima participare internațională în anul 2017, 1 magistrat are ultima participare internațională în anul 2016 
iar 1 magistrat nu figurează cu nicio participare internațională.  
 În aplicarea criteriului au fost avute în vedere informaŃiile furnizate de candidaŃi în CV-uri şi informaŃiile din 
baza de date gestionată de INM privind participările internaŃionale ale magistraŃilor. 
 De asemenea, s-a constatat că 2 magistrați au mai participat anterior la seminare organizate în cadrul 
proiectului Lingvistic al EJTN.  

d) În stabilirea rezultatului final al selecției a fost acordată prioritate magistraților care nu figurează cu 
participări internaționale  iar între cei care figurează cu astfel de participări, ordinea de prioritate a fost stabilită în funcție 
de data ultimei participări internaționale.  

e) Pentru candidaturile cărora le-a fost acordată prioritate în aplicarea criteriului menționat la lit. c) a fost 
constatată îndeplinirea condiției cunoașterii limbii franceze. 

 
 3. Pentru grupa de limba germană 
 
 Având în vedere că pentru această grupă a fost depusă o singură candidatură s-a procedat la verificarea 
îndeplinirii condițiilor menționate în anunțul de selecție, constatându-se îndeplinirea acestora.  

 
 În urma procedurii de selecție, au fost selectați, în ordine, în funcție de numărul de locuri care vor fi 
alocate României pentru grupele de limbă engleză, respectiv pentru grupa de limbă franceză (număr care va fi 
stabilit de ETJN, acesta urmând să procedeze în consecință, la invitarea, în ordine, a magistraților propuși), a 
următorilor magistrați: 
 

A. Pentru grupele de limba engleză: 
1. Doamna judecător Alexandra Cristina COJOCARU, Tribunalul Vaslui 
2. Doamna judecător Anca Ionela ZAMFIROI, Tribunalul Vaslui 

 
B. Pentru grupa de limbă franceză: 
1. Doamna judecător Daniela Carmen BĂDOIU, Judecătoria Motru 
2. Doamna judecător Cristina Maria MIHAIL, Judecătoria Deva  

 
C. Pentru grupa de limba germană: 

Domnul judecător Dan Radu TRIFAN, Tribunalul Sibiu 
 
 În ipoteza suplimentării numărului de locuri alocat României, se decide selectarea pe lista de rezervă a 
doamnei judecător Delia Mihaela ȘORTAN, Judecătoria Deva (pentru grupa de limba engleză).  
 
 


