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ANUNȚ 

privind persoanele selectate să participe la seminarul cu tema 
„Economic crimes, asset recovery and confiscation in the EU”  

organizat în Leipzig, Germania, în perioada 29-30 noiembrie 2017 
 

Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutului Național al Magistraturii (în 

continuare, INM) la data 26 iulie 2017, privind declanșarea procedurii de selecție în vederea 

participării la seminarul cu „Economic crimes, asset recovery and confiscation in the EU”, organizat 

în Leipzig, Germania, în perioada 29-30 noiembrie 2017, au fost depuse două candidaturi, toate în 

termen. 

Ambele candidaturi au fost însoțite de avizul prevăzut de art. 6 din Regulamentul privind 

drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliul 

Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de 

Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea 

Plenului CSM nr. 335/13.03.2014.  

La realizarea selecției au fost avute în vedere criteriile menționate în anunțul de selecție, 

respectiv: 

- relevanța programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea 

cerută pentru curs;  

- neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională; 

- posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la care va avea acces 

prin participarea la programul de pregătire. 

Fiecare criteriu a fost analizat corelativ cu condiția cunoașterii temeinice a limbii engleze. 

La aprecierea relevanței programului pentru activitatea profesională au fost avute în vedere 

informațiile rezultate din scrisorile de intenție și CV-urile candidaților referitoare la specializarea în 

materie penală. 

Neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională a fost apreciată prin raportare 

la informaţiile furnizate de candidaţi în CV-uri şi cele care rezultă din baza de date a INM cu participări 

internaţionale. 
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Criteriul privind posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care 

va avea acces prin participarea la seminar a fost apreciat prin raportare la informațiile relevante 

furnizate de candidați în CV-uri (de ex. calitatea de tutore de practică, formator INM etc.), precum și la 

aspectele motivaționale menționate în scrisorile de intenție. 

Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze s-a realizat prin raportare la informațiile 

rezultate, după caz, din CV-uri și scrisorile de intenție (pentru candidaturile care nu au fost însoțite de 

certificate de competență lingvistică), respectiv cele din documentele care atestă cunoașterea limbii 

engleze, toate coroborate şi cu informaţii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii 

străine, realizată de candidaţi cu ocazia înscrierii la alte programe de formare, în cazurile în care astfel 

de informații au fost disponibile în baza de date a INM. 

Aplicarea în concret a criteriilor menționate la candidaturile depuse a condus la următoarele 

rezultate: 

a) criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a fost apreciat ca fiind 

îndeplinit de toți candidaţii; 

b) în aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internațională, s-a 

constatat că ambii candidați figurau în baza de date INM cu participări anterioare 

organizate în 2017 și 2014. Având în vedere numărul de locuri alocate României pentru 

acest seminar, comisia de selecție a procedat la selecția candidatului cu ultima participare 

internațională din 2014; 

c) în aplicarea condiției privind posibilitatea și disponibilitatea magistraţilor de a disemina 

informațiile la care vor avea acces prin participarea la seminar, s-a apreciat că toți 

candidaţii îndeplinesc condiția disponibilității de a disemina informaţiile primite la seminar; 

d) în verificarea îndeplinirii condiției privind cunoașterea limbii străine în care se va desfășura 

seminarul, s-a apreciat că toți candidații cunosc limba engleza la un nivel avansat. 

 

În urma aplicării criteriilor sus-menționate și având în vedere departajarea realizată în baza 

aplicării criteriului de la lit. b), a fost selectată să participe la lucrările seminarului: 

 

1. Tocan Isabelle – Curtea de Apel București. 


