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ANUNȚ  
privind rezultatele procedurii de selecŃie a  magistraŃilor participanŃi la seminarul cu tema 

 „Language training on the vocabulary of judicial cooperation in civil matters”,  
organizat la București, în perioada 5-9 martie 2018 

   
 
 În cadrul procedurii de selecție au fost depuse candidaturi de către 8 magistrați, toate în termen. 6 candidaturi au 
fost depuse pentru grupele de limba engleză, 1 pentru engleză și franceză și 1 candidatură pentru grupa de limba 
franceză.  

Având în vedere numărul de candidaturi (8) raportat la numărul de locuri disponibile (8, dintre care 6 pentru 
grupele de limba engleză și 2 pentru grupa de limba franceză), stabilirea ordinii de prioritate a candidaturilor – atât pentru 
grupele de limba engleză, cât și pentru grupa de limba franceză – s-a realizat prin aplicarea criteriului neparticipării la 
seminare cu aceeași temă organizate în cadrul programului Lingvistic sau la alte forme de pregătire internațională. 
 Astfel, s-a constatat că dintre cei 6 magistrați care au depus candidaturi pentru grupele de limba engleză, 4 
figurează cu ultima participare internațională în anul 2017, 1 magistrat are ultima participare internațională înregistrată în 
anul 2012 iar 1 magistrat nu figurează cu nicio participare internațională.  

În acest context, a fost acordată prioritate, în ordine, magistratului care nu figurează cu nicio participare 
internațională, celui cu ultima participare în anul 2012 iar între candidații care au înregistrate participări în anul 2017 
ordinea a fost stabilită în funcție de numărul și tipul activităților de formare internaționale la care au participat. 

Ordinea de prioritate a celor 2 candidaturi depuse pentru grupa de limba franceză a fost stabilită în funcție de data 
ultimei participări la o activitate de formare internațională. 

Condițiile relevanŃei seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru 
curs și cea privind posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin 
participarea la seminar au fost constate îndeplinite pentru toate cele 8 candidaturi. De asemenea, s-a constatat îndeplinită 
pentru toate candidaturile cerința cunoașterii limbii străine. 

 
În urma procedurii de selecție, au fost selectați în ordine, pentru grupele de limbă engleză, respectiv pentru 

grupa de limbă franceză, următorii magistrați: 
 
A. Pentru grupele de limba engleză: 
1. Doamna judecător Alina Dana NECHITA, Judecătoria Satu Mare 
2. Doamna judecător Elena BLIDARU MATEESCU, Tribunalul București 
3. Doamna judecător Ana Maria NICOLCESCU, Tribunalul Gorj 
4. Doamna judecător Delia Mihaela ȘORTAN, Judecătoria Deva 
5. Doamna judecător Carmen DOMOCOȘ, Tribunalul Bihor 
6. Doamna judecător Maria Alina NECULAI, Curtea de Apel Suceava 

 
B. Pentru grupa de limbă franceză: 
1. Doamna judecător Liliana Aspasia NEGOTEI, Judecătoria Sinaia 
2. Doamna procuror Mihaela Georgeta ILIESCU, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

 

IMPORTANT! 
Magistrații selectați vor iniția demersurile necesare în vederea organizării participării numai după primirea 

invitației oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele 
anexate corespondenței EJTN. 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM un raport privind 
activitățile desfășurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute si soluțiile relevate, precum si 
orice alte informații de natură să permită o evaluare a calității și eficacității programului. 


