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ANUNȚ 

privind persoanele selectate pentru seminarul “Towards Effective Redress to Fundamental 

Rights Violations in the field of Data Protection”, 4-5 decembrie 2017, Paris-Versailles, 

Franța, organizat în cadrul proiectului RE-Jus: Roadmap to European Effective Justice 

 
Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a INM la data de 12 septembrie 2017, privind 

declanșarea procedurii de selecție în vederea participării unui număr de trei judecători români în cadrul 
seminarului “Towards Effective Redress to Fundamental Rights Violations in the field of Data 
Protection”, care se va desfășura în perioada 4-5 decembrie 2017, în Paris-Versailles, Franța, organizat 
în cadrul Proiectului “RE-Jus: Roadmap to European Effective Justice”,  au fost depuse trei candidaturi, 
toate în termen. 

 

Toate candidaturile 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, în primul rând, cele două criterii principale impuse 

de organizatori (Universitatea din Trento), respectiv: 

 

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională în domeniul vizat de seminar; 
 
2. Cunoştinţe avansate de limbă engleză.  

 

 

În situația în care criteriile impuse de organizator nu s-au dovedit suficiente în departajarea 

candidaților (se au în vedere aici acele cazuri în care doi sau mai mulți candidați îndeplinesc, în 

egală măsură, atât condițiile privind nivelul de cunoaștere al limbii engleze, cât și pe cele legate de 

cunoștințele generale și experiența în domeniul migrației și dreptului la azil) comisia de selecție a 

procedat la aplicarea criteriilor generale utilizate în selecțiile efectuate de INM privind participarea 

magistraților români la programele internaționale de formare (Anexa 1 la Hotărârea Consiliului 

Științific INM nr. 8/12.05.2015) și anume:  

 

a) relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea 

cerută pentru curs; 

b) neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională; 

c) posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin 

participarea la programul de pregătire. 

 

 

În acest context, au fost analizate cu prioritate cele două criterii de selecție stabilite de 

Universitatea din Trento.  
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 În ceea ce privește deținerea unor cunoștințe generale în domeniul vizat de seminar, s-au avut 

în vedere informațiile relevante din CV-urile sau scrisorile de intenție ale candidaților (funcția deținută, 

forme anterioare de pregătire profesională în domeniu, pregătire post-universitară în domeniu, etc.). 

 

Aprecierea nivelului de cunoaştere 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. 

 

După aplicarea în concret a criteriilor menționate la candidaturile depuse, comisia de selecția a 

constatat îndeplinirea de toți candidații a celor două condiții prezentate mai sus și a decis să nu mai 

aplice criteriile generale utilizate în selecțiile efectuate de INM privind participarea magistraților români la 

programele internaționale de formare (Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Științific INM nr. 8/12.05.2015), 

având în vedere numărul de locuri alocate României pentru acest seminar (3 locuri). 

 

 Astfel, comisia a decis selectarea tuturor celor trei candidați, fără a stabili o ordine de prioritate, 

după cum urmează: 

 

- Codreanu Anca – Tribunalul Covasna; 

- Domocoș Carmen Adriana – Tribunalul Bihor; 

- Georgescu Ashemimry Violeta Elena – Judecătoria Ploiești. 

 

 

 


