
 

1 

 
 
 

ANUNȚ 
Privind rezultatele procedurii de selecţie pentru seminarul cu tema 

„ International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation on 
Migrant Smuggling” organizat în perioada 26-28 februarie 2018, Madrid-CEJ, Spania 

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

continuare, INM) la data de 18 decembrie 2017, privind declanșarea procedurii de selecție în 

vederea participării la seminarul cu tema „ International Judicial Cooperation in Criminal 

Matters: Practical Case-Based Simulation on Migrant Smuggling” organizat în perioada 26-28 

februarie 2018, Madrid-CEJ, Spania, au fost depuse 13 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 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 

calitatea acestora de judecători specializați în drept penal sau procurori. 

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 doar trei candidați nu figurau în baza de date a INM cu nicio 

participare internațională anterioară, motiv pentru care comisia de selecția a decis 

selectarea acestuia cu prioritate. Toți ceilalți candidați figurau în baza de date INM cu 

participări internaționale programate în 2018, sau desfășurate în 2017 și în 2016. 

Având în vedere numărul de locuri acordat României în cadrul acestui seminar (11 

locuri), comisia de selecția a decis selectarea candidaților fără nicio participare 

internațională și a celor cu ultimele participări din 2017 și 2016, fără a stabili o ordine 

de prioritate și propunând totodată o listă de rezervă formată din candidații cu 

participări internaționale programate în 2018, ordonați în funcție de numărul și 

durată participărilor internaționale anterioare; 

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 
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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 engleză la un nivel 

avansat. 

 

În urma aplicării criteriilor sus-menționate, având în vedere numărul de locuri alocat 

României pentru acest seminar (11 locuri), au fost selectați în vederea participării la lucrările 

seminarului, fără stabilirea unei ordini de prioritate, următorii: 

 

1. Marian Clement Virgil – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia-Mare; 

2. Oprescu Ștefan Radu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița; 

3. Roman Nelu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia-Mare; 

4. Apostol Narcisa Georgiana - Tribunalul Dâmbovița; 

5. Popescu Daniel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București; 

6. Negulescu Mihai Răzvan – D.I.I.C.O.T.; 

7. Adrian Bogdan Ion – Curtea de Apel Bacău; 

8. Anti Silviu - Curtea de Apel Bacău; 

9. Ghervase Denis Gabriela – Tribunalul Dolj; 

10. Pralea Ovidiu Vasilică - Curtea de Apel Bacău; 

11. Aionese Nadia – Tribunalul Ilfov. 

 

Pentru ipoteza suplimentării numărului de locuri alocat României, INM propune o listă 

de rezervă formată, în ordinea indicată, din următorii: 

1. Borcoman Cătălin - D.I.I.C.O.T.; 

2. Hanganu Ioana Luciana – Judecătoria Piatra Neamț. 

 

 
 


