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1. Introducere 

 

„Nimic nu e posibil fără oameni. 

Nimic nu e durabil fără instituții.„ 

(Jean Monnet) 

 

 Institutul Național al Magistraturii este instituţia publică cu personalitate juridică, 

aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea iniţială a 

judecătorilor şi procurorilor, formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor în 

funcţie, precum şi formarea formatorilor, în condiţiile legii. Institutul funcționează din anul 

1992, fiind înființat prin Hotărârea de Guvern nr. 48 din 3 februarie 1992. În anul 2017, INM 

a marcat împlinirea celor 25 ani de activitate, prin organizarea unei  ceremonii aniversare în 

Aula INM, la data de 10 noiembrie 2017. 

 La această ceremonie au participat reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul 

judiciar - Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, membri ai Consiliului Științific al INM, directori și 

directori adjuncți ai Institutului din 1992 până în prezent, formatori cu normă întreagă care 

au făcut parte din echipa INM de-a lungul timpului, formatori colaboratori, șefi de promoție 

ai auditorilor de justiție ai INM, decani ai unor facultăți de drept, directorul Institutului 

Național de Justiție din Republica Moldova, magistratul de legătură francez pentru România 

și Moldova, auditori de justiție. 

Cu această ocazie au fost subliniate rezultatele pozitive înregistrate pe parcursul celor 

25 de ani de activitate ai INM care validează direcțiile de acțiune asumate și care obligă pe 

mai departe această instituție la obținerea unor rezultate cel puțin la fel de bune.  

 

 

 

* 

* * 
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2. Dezvoltare instituțională 

 

În cursul anului 2017, demersurile privind dezvoltarea capacității Institutului Național 

al Magistraturii (INM) au vizat: 

 

2.1. Consolidarea corpului personalului de instruire  

 

2.1.1. Formatori cu normă întreagă  

 

INM a finalizat în anul 2017 demersurile de ocupare a posturilor de formator cu 

normă întreagă, pentru disciplinele fundamentale, finanțate începând cu anul 2012, în urma 

eforturilor comune ale INM și CSM. 

În acest an a fost completată echipa de formatori cu normă întreagă, prin ocuparea a 

două posturi vacante de formator aflate în structura organizațională a INM în domeniile 

Etică și deontologie judiciară și Dezvoltare personală și abilități non-juridice.  

 

2.1.2. Formatori colaboratori 

 

În cursul anului 2017, INM a  organizat un număr de 15 proceduri de selecție pentru 

recrutarea a 30 formatori colaboratori în cadrul formării inițiale și continue,  

În urma derulării acestor proceduri, au fost recrutați 8 formatori colaboratori în 

cadrul Departamentelor de formare inițială și formare continuă, după cum urmează: doi 

formatori la disciplina CEDO, un formator colaborator la disciplina Drept administrativ- 

regimul contravențiilor, un formator colaborator la disciplina Dreptul familiei, un formator 

colaborator la disciplina Drept comercial, doi  formatori colaboratori la disciplina Engleză 

juridică și un formator colaborator în domeniul formării membrilor comisiilor de evaluare a 

activității profesionale a judecătorilor și procurorilor.  

 

2.1.3. Coordonatori de practică 

 

INM a recrutat în anul 2017 un număr de 7 coordonatori de practică pentru 

desfășurarea stagiului practic pentru auditorii de justiție ai anului II, la Judecătoria Sectorului 

1, București, la Judecătoria Sectorului 2, București, la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 2 , București, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 , București și 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 , București. 
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2.2. Propunerea de adoptare a unui nou Statut al personalului de instruire al Institutului 

Naţional al  Magistraturii 

 

Personalul de instruire al INM își desfășoară actualmente activitatea potrivit 

prevederilor Statutului personalului de instruire aprobat prin Hotărârea CSM nr. 531/2012, 

modificat și completat prin Hotărârea CSM nr. 71/2016. Statutul personalului de instruire 

stabilește categoriile de personal de instruire, profilul acestui personal, drepturile și 

îndatoririle acestuia. De asemenea, Statutul reglementează procedura de recrutare a 

personalului de instruire, principiile evaluării activității acestora precum și situațiile de 

suspendare și încetare a activității diferitelor categorii de personal de instruire. 

INM a identificat o serie de aspecte care impun modificări ori reformulări cu caracter 

general dar și unele deficiențe de proces în ce privește recrutarea personalului de instruire și, 

de asemenea, o eficiență scăzută a prevederilor privind procedurile de suspendare și 

încetare a calității de membru al personalului de instruire. Toate aceste aspecte au condus la 

elaborarea unui nou Statut al personalului de instruire, al cărui proiect a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului științific nr. 19 din 28 noiembrie 2017 și comunicat Consiliului Superior 

al Magistraturii spre analiză și aprobare. 

Cele mai importante modificări aduse statutului personalului de instruire sunt 

următoarele: 

A. În ce privește recrutarea personalului de instruire: 

- Adaptarea criteriilor din cadrul procedurii de recrutare a personalului de instruire, în 

funcție de specificul activității pentru care se scot posturi la concurs; 

- Reformularea și reducerea criteriilor de admisibilitate din cadrul procedurii de 

recrutare, urmărindu-se eficientizarea acestei etape și acordarea unei utilități practice 

datelor cu caracter profesional solicitate de Institut; 

- Reformularea și gruparea criteriilor din cadrul interviului, cu urmărirea specificului 

activității; 

- Centrarea criteriilor din cadrul secvențelor de seminar, respectiv a perioadelor de 

probă, pe evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor transmise de candidați în cadrul acestor 

probe practice; 

-  Modificarea modalității de notare finală a candidaților, prin valorificarea punctajelor 

obținute de candidați atât în etapa interviului cât și în etapa secvenței de seminar, 

realizându-se astfel media aritmetică dintre notele obținute la fiecare dintre etapele 

enunțate. 

 

B. Cu privire la încetarea și suspendarea calității de formator sau coordonator de 

practică: 
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- Restructurarea capitolului, prin reglementarea instituției suspendării înaintea celor 

privind încetarea și revocarea calității de personal de instruire; 

- Eliminarea posibilității suspendării pentru motivul schimbării temporare a 

specializării; 

- Reformularea temeiului de revocare cu privire la refuzul de participare la concursuri 

și la activitățile de formare continuă; 

- Reformularea obligației de intervievare a formatorului sau coordonatorului de 

practică propus spre revocare; 

- Posibilitatea revocării personalului de instruire pentru lipsa disponibilității 

manifestate, timp de doi ani consecutiv, de a participa la activitățile de formare organizate 

de INM sau în comisiile de examene și concursuri organizate de INM și CSM ori la sesiuni de 

formare a formatorilor organizate de INM. 

       De asemenea, au fost aduse unele modificări ale capitolului referitor la evaluarea 

personalului de instruire, în sensul redimensionării acestui capitol, cu trimitere către 

metodologia de evaluare a personalului de instruire, și a fost reglementată posibilitatea 

recrutării unor formatori colaboratori în cadrul proiectelor cu finanțare externă derulate de 

INM. 

 

2.3.      Personalul propriu – altul decât cel de instruire 

 

 În cursul anului 2017 a fost ocupat prin concurs postul de șef serviciu - Serviciul 

Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane, post devenit vacant începând cu data de 

01.01.2017.  Tot în anul 2017, în cadrul Departamentului economico-financiar și 

administrativ, Serviciului contabilitate, achiziții publice și resurse umane au fost ocupate prin 

transfer, două posturi vacante de consilier superior, aparținând categoriei funcționarilor 

publici, începând 01.02.2017, respectiv  01.05.2017.  

 

2.4.     Dezvoltarea bazei materiale a INM 

 

În cursul anului 2017 a fost realizată o aplicație care va permite standardizarea 

activităților, îmbunătățirea accesului magistraților/auditorilor la informațiile referitoare la 

formarea profesională, precum și prognozarea și vizualizarea în timp real de către manageri a 

resurselor umane, materiale, logistice și financiare pe care le implică un proiect. 

 

2.5. Protocoale de colaborare încheiate de INM cu diverse instituții  

 

În cursul anului 2017, Institutul Național al Magistraturii a încheiat protocoale de 

colaborare cu următoarele instituții: 

 Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, la data de 22 aprilie 2017 
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 Agenția Națională de Integritate, la data de 14 iunie 2017 

De asemenea, au fost stabilite bazele viitoarei colaborări cu Institutul National de Pregătire a 

Practicienilor în Insolvență, protocolul de colaborare fiind încheiat la data de 13 ianuarie 

2018. 

 

Toate aceste protocoale vizează crearea unui cadru de colaborare între instituțiile 

semnatare, având în vedere necesitatea asigurării unei formări complexe, cu scopul 

îmbunătățirii pregătirii teoretice și practice a auditorilor de justiție, a judecătorilor și a 

procurorilor, precum și continuarea dezvoltării de programe în colaborare cu instituții 

relevante. 

 

 

* 

* * 
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3. Consiliul ştiinţific 

 

 

Consiliul științific face parte din organele de conducere ale Institutului Național al 

Magistraturii alături de Director, cei doi directori adjuncți și directorul executiv (directorul 

Departamentului economico-financiar și administrativ). 

Componența Consiliului științific este reglementată de dispozițiile art. 104 alin. (1) din 

Legea nr. 304/2004 și ale art. 4 alin. (1) din Regulamentul INM.  

În anul 2017, în componența Consiliului științific au intervenit următoarele modificări:  

- numirea unui nou Director INM (membru de drept în Consiliu); 

- numirea de noi reprezentanți din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, Facultății de Drept din cadrul Universității București, Facultății de Drept a 

Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, personalului de instruire din cadrul INM și 

auditorilor de justiție. 

La data de 31 decembrie 2017 erau vacante următoarele poziții în cadrul Consiliului:  

- reprezentantul asociațiilor profesionale ale magistraților legal constituite; 

-1 reprezentant din partea personalului de instruire al INM. 

  

Pe parcursul anului 2017 au avut loc, în total, 19 consultări ale membrilor Consiliului 

ştiinţific, deciziile adoptate concretizându-se, în perioada analizată, în tot atâtea hotărâri. 

Cele mai importante decizii adoptate de Consiliul ştiinţific în anul 2017 au vizat: 

- suplimentarea cu 10 a numărului de posturi aprobat, după cum urmează: 4 posturi 

aparținând categoriei personalului contractual, 4 posturi funcții publice, 2 posturi de 

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor; 

- aprobarea proiectului INM Justiția 2020: profesionalism și integritate, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru perioada 2014-2020, 

pentru obiectivul specific 2.3 ”Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul 

sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivelul 

acestuia”. 

- formularea de puncte de vedere cu privire la propuneri de modificare a pachetului de 

legi privind justiția (Legea nr. 303/2004, Legea nr. 304/2004, Legea nr. 317/2004);  

- aprobarea Procedurii privind desemnarea/alegerea titularilor de disciplină în cadrul 

Institutului Național al Magistraturii; 

- modificarea dispozițiilor privind normarea activității formatorilor cu normă întreagă ai 

INM; 

- aprobarea noului Statut al personalului de instruire al INM și a noii Metodologii de 

evaluare a personalului de instruire al INM; 
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- aprobarea noii Metodologii privind desfășurarea probelor scrise în cadrul programului 

de formare inițială al auditorilor de justiție; 

- sancționarea disciplinară a unui auditor de justiție pentru săvârșirea abaterii disciplinare 

prevăzută la art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor, cu sancțiunea prevăzută la art. 18 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 303/2004, 

constând în diminuarea bursei cu 15% pe o perioadă de 1 lună. 

 

 

* 

* * 



 
Raport de activitate al INM - 2017 

8 

 

4. Formarea inițială 

 

Activitatea auditorilor de justiție de anul I este centrată pe aprofundarea 

cunoștințelor prin aplicații practice și pe dezvoltarea abilităților specifice necesare profesiilor 

de judecător și procuror, conform programelor de studiu.  

Formarea profesională aferentă anului al II-lea este axată pe activitatea desfășurată 

de auditorii de justiție în cadrul instanțelor și parchetelor, îmbinată cu module teoretice și 

dezbateri tematice. 

 

4.1. Programele de formare iniţială 

 

I. Formarea profesională a auditorilor de justiție s-a desfășurat conform Programului 

de formare inițială aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1153/06.10.2016, completată 

prin Hotărârea Plenului CSM nr. 772/04.07.2017. În anul 2017, au fost formați 189 auditori 

de justiție în anul I și 142 auditori de justiție în anul al II-lea. 

Programul de formare inițială pentru anul I de studiu aferent promoției de auditori 

de justiție 2016 – 2018 a debutat la data de 9 ianuarie 2017 și a urmărit în principiu 

structura și calendarul anului de formare anterior (2016). În ceea ce privește principalele 

modificări din programul de formare din 2017 subliniem accentul mai mare pus pe exercițiile 

practice, consolidarea componentei de pregătire profesională adresată viitorilor procurori, 

includerea de cursuri cu tema ”violența domestică”. 

 Anul I de formare a debutat cu desfășurarea unor activități comune destinate 

familiarizării auditorilor de justiție cu programul de formare. După primele săptămâni de 

activitate în cadrul INM, pentru accentuarea caracterului practic al formării, auditorii de 

justiție au parcurs, în perioada 13 – 26 februarie 2017, un stagiu de observare în cadrul 

judecătoriilor și al parchetelor de pe lângă acestea, stagiu având ca obiectiv cunoașterea 

activității specifice judecătorilor și procurorilor, a organizării administrative a instanțelor și 

parchetelor și a compartimentelor auxiliare din cadrul acestora. O a doua etapă a acestui 

stagiu, cu o durată de 4 săptămâni, a fost organizată în perioada 6 noiembrie – 3 decembrie 

2017.  

 Modulul I al programului de formare inițială a fost dedicat domeniilor 

fundamentale de formare – drept civil, drept penal precum și litigii cu profesioniștii, dreptul 

Uniunii Europene, CEDO, criminalistică, medicină legală, etică și organizare judiciară, 

dezvoltare personală și limbi străine. Acesta s-a desfășurat în perioada 16 ianuarie – 9 iulie 

2017. Pe parcursul acestui modul toți auditorii de justiție au efectuat, de asemenea, o vizită 

la Penitenciarul Rahova. Modulul s-a încheiat cu o sesiune de evaluare având o durată de 2 

săptămâni (10 – 23 iulie 2017).  
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 Modulele II și III ale programului de formare inițială s-au derulat în perioada 4 

septembrie – 29 octombrie 2017. Acestea au fost dedicate domeniilor dreptul familiei, drept 

administrativ, drept constituțional, dreptul Uniunii Europene, CEDO, psihologie judiciară, 

informatică aplicată (ECRIS) și comunicare. În cadrul Modulului II dedicat dreptului familiei a 

fost organizată și o conferință privind audierea minorului în cadrul procedurilor judiciare 

civile, susținută de către un psiholog, accentul fiind pus pe aspecte psihologice. De asemenea, 

în contextul Modulului III auditorii de justiție au efectuat o vizită la Curtea Constituțională a 

României. Cele două module s-au încheiat cu o săptămână dedicată evaluării, în perioada 30 

octombrie – 5 noiembrie 2017. 

 Intervalul 4 – 22 decembrie 2017 a fost dedicat unor activități practice, desfășurate 

sub coordonarea formatorilor Institutului în domeniile drept civil (inclusiv dreptul familiei) și 

drept penal, incluzând aspecte de comunicare și etică. Activitățile au constat în procese 

simulate, mini-secvențe simulate, exerciții practice, întâlniri cu judecători, procurori, Direcția 

Națională de Probațiune și au avut ca scop exersarea abilităților specifice necesare exercitării 

profesiei. 

 La data de 20 decembrie 2017, auditorii de justiție ai promoției 2016 - 2018, 

absolvenți ai anului I, au optat pentru profesia de judecător/procuror și au fost repartizați în 

vederea desfășurării activității practice în cel de-al doilea an de studiu. Prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 427/2017 acestora le-au fost puse la 

dispoziție 123 de posturi în cadrul instanțelor, respectiv 66 de posturi în cadrul parchetelor. 

 

 Pe parcursul programului de formare aferent anului al II-lea s-au desfășurat 

următoarele tipuri de activități, conform calendarului: 

I.   Stagiile opționale în cadrul altor instituții – 1 săptămână (9 – 15 ianuarie 2017) 

II.  Stagiul în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat – 4 săptămâni (16 ianuarie 

– 12 februarie 2017) 

III. Modulul – etapa I: 3 săptămâni (13 februarie – 5 martie 2017), etapa a II-a: 2 săptămâni 

(28 august – 8 septembrie 2017) 

IV. Stagiul în instanțe și parchete – 25 săptămâni (6 martie – 8 octombrie 2017), din care: 

  1. Stagiul în cadrul instanței/parchetului – 22 săptămâni 

                          2. Stagiul „încrucișat” (în cadrul parchetului/instanței) – 2 săptămâni (29 mai – 

11 iunie 2017) 

                        3. Stagiul în cadrul tribunalului și curții de apel (viitorii judecători), respectiv în 

cadrul parchetelor de pe lângă tribunale (viitorii procurori) – 1 săptămână 

 

Auditorii de justiție de anul al II-lea au studiat, pe parcursul modulului de formare din cadrul 

INM, următoarele discipline: drept civil, drept penal, tehnici de investigare a infracțiunilor 

rutiere, a infracțiunilor economice și de proprietate intelectuală, etică şi organizare judiciară, 

combaterea discriminării, criminalistică, medicină legală,  insolvență, darea în plată. 
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 De asemenea, s-au efectuat stagii opționale în cadrul altor instituții cu activitate relevantă 

pentru profesie, după cum urmează: 30 auditori de justiție au efectuat un stagiu la Institutului Național 

de Criminalistică din cadrul IGPR,  87 de auditori de justiție au participat la stagii în cadrul IGPR, 9 

auditori de justiție au beneficiat de un stagiu în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar alți 

15 auditori de justiție au efectuat un stagiu în cadrul serviciilor de probațiune. 

II. La data de 9 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 

Programul de formare profesională inițială – 2018 pentru anul I și anul II de studiu 

(Hotărârea nr.1167/2017).  

Programul de formare aprobat vine în întâmpinarea nevoilor exprimate de auditorii 

de justiție, în special în ceea ce privește necesitatea unui studiu aprofundat al disciplinelor 

fundamentale, cu precădere al dreptului substanțial. 

 

Principalele elemente de noutate în ceea ce privește formarea inițială pentru anul 

2018 vizează: 

 

1. Pentru anul I de studiu: 

- studiul disciplinelor fundamentale pe parcursul ambelor semestre ale anului I de 

studiu. Pentru toate celelalte discipline se prevede studiul pe parcursul unui semestru;  

- disjungerea disciplinelor de drept substanțial de cele de drept procesual și studiul 

lor separat în cadrul seminarelor; 

- clasificarea disciplinelor de studiu într-o ordine de importanță și alocarea pentru 

disciplinele de studiu similare ca importanță a unui număr egal de ore de studiu; 

- creșterea numărului de ore pentru disciplinele fundamentale; 

- stabilirea unui orar de formare previzibil și echilibrat, atât sub aspectul disciplinelor, 

cât și din punct de vedere al ponderii orelor de studiu în cadrul INM, raportat la cele alocate 

studiului individual; standardizarea, pentru cea mai mare parte a disciplinelor, a duratei unui 

curs și seminar la 3 ore. 

 

2.  Pentru anul al II-lea de studiu s-a propus integrarea în programul de stagiu a două 

module cu caracter preponderent practic. Primul modul cuprinde cursuri și seminare având 

ca scop completarea cunoștințelor auditorilor de justiție cu aspecte care nu au fost abordate 

în anul I (executare silită, drept administrativ, insolvență și societăți comerciale etc.). Cel de 

al doilea va fi dedicat lămuririi aspectelor controversate întâlnite în practică la disciplinele 

fundamentale la care se susține examenul de absolvire. 
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4.2.  Conferințe și evenimente în cadrul „Întâlnirilor de bun augur”: 

 

La datele de 28 februarie, 1 și 13 martie 2017 a avut loc, pentru auditorii de justiție 

din anii I și II, un eveniment circumscris domeniului eticii și deontologiei profesionale, 

constând în proiecția unui scurt metraj de tip documentar realizat de către un jurnalist 

olandez în cadrul proiectului 'Kijken in de ziel' („Gazing into the soul”/„Privind în suflet”). 

Scurt metrajul prezintă intervievarea a 12 judecători de la Curtea Supremă din Olanda despre 

profesia lor și despre ei înșiși. Vizionarea a fost urmată de o sesiune interactivă moderată de 

un formator cu normă întreagă al INM în domeniul eticii. Evenimentul s-a derulat cu sprijinul 

Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România și Expert Forum România (EFOR). 

La data de 20 aprilie 2017, auditorii de justiție din anul I au avut prilejul de a-l 

cunoaște și de a intra în dialog cu reputatul regizor și scenarist Cristi Puiu. Invitatul le-a vorbit 

auditorilor de justiție despre sinceritate și autenticitate versus aparențe în societatea 

actuală, nevoia tinerilor de a se raporta la modele de viață și comportament, nivelul până la 

care se poate urma un model, perspectiva societății asupra justiției și reflectarea în media a 

unor aspecte referitoare la sistemul judiciar, necesitatea menținerii unui echilibru între 

carieră și viața de familie, paradigma eșecului sau rețeta succesului. 

  La data de 22 iunie 2017, doamna judecător Ana-Maria Garofil, fost director adjunct 

al Institutului responsabil cu formarea inițială, le-a împărtășit auditorilor de justiție din 

propriile experiențe profesionale, a subliniat importanța dezvoltării permanente atât din 

punct de vedere profesional, cât și personal și a evidențiat necesitatea păstrării unui 

echilibru între cele două planuri. 

 

4.3.  Alte activități specifice formării inițiale: 

 

Școala Altfel. La data de 15 martie 2017, Institutul Național al Magistraturii a primit 

vizita a două grupuri de elevi de la Școala Generală nr. 119 București, însoțiți de cadre 

didactice din cadrul acestei școli, precum și a unor studenți de la facultatea de drept.  

Participanților le-au fost prezentate, de către auditori de justiție ai INM, informații 

despre modalitatea de admitere în profesia de judecător sau procuror, fiind realizate și 

scurte prezentări despre copilul victimă și infractorul minor, precum și despre principalii 

actori ai unui proces penal: judecătorul, procurorul, inculpatul, persoana vătămată, avocatul, 

grefierul. Temele au fost abordate într-o manieră atractivă, participanții implicându-se activ 

în dezbateri. Participanții au asistat apoi la desfășurarea unei secvențe de proces simulat 

care a avut ca obiect soluționarea unei cauze penale în cadrul căreia a fost cercetat un 

conflict ivit între două eleve, în curtea școlii. Rolul procesului simulat a fost acela de a 

evidenția consecințele pe care le poate genera săvârșirea unei infracțiuni de lovire și alte 

violențe. La finalul secvenței simulate, a fost purtat un dialog privind desfășurarea 

procedurilor judiciare.  
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Întâlniri consultative cu reprezentanții facultăților de drept. La data de 3 martie 

2017, a fost organizată, la sediul INM,  Întâlnirea consultativă anuală cu reprezentanții 

facultăților de drept din țară, în vederea stabilirii tematicii și bibliografiei pentru concursurile 

de admitere la INM și admitere în magistratură, sesiunile iulie-octombrie 2017. Această 

întâlnire a fost organizată în continuarea demersului inițiat de INM încă din anul 2012 în 

scopul consolidării relațiilor cu facultățile de drept, întâlnirile anuale desfășurate anterior 

dovedindu-se foarte utile.  

 

Stagii de practică realizate de studenți ai facultăților de drept. În perioadele 27 

martie – 14 aprilie 2017, 3 – 21 iulie 2017, respectiv  6 – 24 noiembrie 2017, 15 studenți ai 

Facultății de Drept din cadrul Universității din București au avut posibilitatea de a efectua 

stagii la Institutul Național al Magistraturii, context în care au participat la conferințe, 

seminare, activități specifice formării auditorilor de justiție din anul al II-lea, în instanțe și 

parchete, întâlniri cu auditori de justiție, formatori și reprezentanți ai departamentului de 

formare inițială.  

De asemenea, în intervalele 3 – 24 aprilie 2017 și 13 – 29 noiembrie 2017, alți 8 

studenți ai facultăților de drept au beneficiat de stagii în cadrul INM, participând la activități 

similare,  în contextul programului Postuniversitaria, coordonat de ELSA. 

 

Stagiu efectuat de auditori de justiție ai ENM. În perioada 30 ianuarie – 3 februarie 

2017, Institutul Național al Magistraturii a primit în stagiu doi auditori de justiție ai Școlii 

Naționale de Magistratură din Franța (Ecole Nationale de la Magistrature), care au parcurs 

un program de schimb de experiență în România, mijlocit de Serviciul magistratului de 

legătură de pe lângă Ambasada Franței la București. Stagiul a cuprins întâlniri cu 

reprezentanți ai conducerii INM, cu formatori și auditori de justiție, participarea la sesiuni de 

formare inițială, vizite în cadrul centrelor de stagiu, precum și în cadrul altor instituții 

relevante pentru activitatea profesională a acestora, precum Curtea de Apel București, 

Curtea Constituțională a României și Institutul Național de Criminalistică din cadrul IGPR. 

 

Școala de vară desfășurată în cadrul formării continue. Potrivit tradiției inaugurate în 

anul 2016, 9 auditori de justiție din anul al II-lea au participat alături de judecători și 

procurori la cea de a XIV-a ediție a Școlii de vară cu tema ”Etică și deontologie”, organizată în 

cadrul formării continue la Sovata în perioada 26 iunie – 30 iunie 2017. 

  

 

* 

* * 
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5. Formarea continuă 

La nivelul Departamentului de formare continuă se elaborează programele de 

formare profesională continuă centralizată și descentralizată a judecătorilor şi procurorilor, 

care se dezbat și se aprobă de către Consiliul Științific al INM și ulterior de către CSM. Aceste 

programe sunt realizate, în fiecare an, în urma unui amplu proces de consultare a 

instanțelor, parchetelor și a partenerilor instituționali ai INM.  

 

5.1. Acţiuni de formare continuă realizate la nivel național în cursul anului 2017 

 

În anul 2017, s-au desfășurat o serie de activități destinate formării specializate a 

magistraților și unificării practicii judiciare, în domeniul noilor coduri civil, penal, de 

procedură civilă și procedură penală, dreptul financiar-fiscal, dreptul administrativ, dreptul 

muncii, dreptul familiei, dreptul consumatorului, achizițiile publice, insolvența. Au fost 

incluse activități de formare care pun în dezbatere aspecte de practică care vizează 

infracțiunile economico-financiare, criminalitatea informatică, criminalistica.  

Ca și în anii anteriori, au fost incluse activități de formare în domeniul dreptului 

Uniunii Europene, al cooperării judiciare internaționale în materie civilă si penală și al 

drepturilor omului. În afară de seminarele dedicate acestor domenii, aspecte de drept UE 

sau de drepturile omului au fost incluse și în alte seminare, acolo unde tematica a impus 

astfel de trimiteri. 

 Un număr semnificativ de seminare a fost organizat in domeniul dezvoltării 

abilitaților non-juridice ale magistraților (domeniul englezei și al francezei juridice, al 

comunicării, al dezvoltării personale, al combaterii discriminării, medierii). O atenție specială 

a fost acordată, în perioada de referință, eticii și deontologiei, în cadrul unui program de 

colaborare cu formarea continuă descentralizată.  

Importante resurse materiale și de timp au fost direcționate către formarea 

magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, în anul 2017 beneficiind de aceste cursuri magistrații recrutați 

prin examenul de admitere în magistratură din septembrie 2016, respectiv magistrații 

recrutați prin sesiunea examenului de admitere din aprilie 2017. 

Și în acest an formarea continuă descentralizată a adus un aport important 

activității de formare profesională a magistraților, asigurând nevoile de formare specifice de 

la nivelul fiecărei curți de apel sau al fiecărui parchet de pe lângă acestea. 

Realizarea integrală a activităților prevăzute în Programul de Formare continuă 

pentru anul 2017 nu a fost posibilă, întrucât, urmare a Ordonanței de urgență nr. 63/2017 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, bugetul Institutului Național al 

Magistraturii aprobat pentru anul 2017 a fost diminuat, fapt ce a condus la imposibilitatea de 

a mai organiza activitățile de formare planificate începând cu data de 1 octombrie 2017. În 

consecință, au fost anulate 25 de activități de formare planificate la nivel centralizat. De 
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asemenea, au fost amânate pentru 2018 cursurile dedicate magistraților recrutați în 

condițiile art. 33 din legea nr. 303/2004, care urmau să parcurgă în perioada septembrie –

decembrie 2017 modulul II din programul de formare.  

Totodată, mare parte din cele 40 de activități de formare obligatorii programate să se 

desfășoare la nivel descentralizat cu sprijinul financiar al INM au fost anulate, instanțele și 

parchetele neavând posibilitatea de a prelua finanțarea acestora. 

De asemenea, în cursul anului 2017, INM a derulat două sesiuni de formare prin  

cursuri e-learning dezvoltate în materia noilor coduri, deschise participării judecătorilor și 

procurorilor.   

Exprimată în cifre, toată această activitate din anul 2017 poate fi sintetizată astfel: 

INM a organizat un număr de 213 seminare de formare continuă, la care s-a 

înregistrat un număr de 4.324 de participări din partea judecătorilor, procurorilor și a 

personalului de specialitate juridică asimilat magistraților (participări efective). Un număr de 

3.359 de magistrați au participat la seminare (diferența între numărul de participanți și 

numărul de participări efective este motivată de faptul că unii magistrați au participat la mai 

multe acțiuni de formare în cursul anului 2017).  

La aceste activități de formare se adaugă 54 de cursuri e-learning (corespunzător a 

două sesiuni de formare bazate pe cele 27 de cursuri e-learning elaborate de INM în materia 

Codului civil, a Codului de procedură civilă, a Codului penal și a Codului de procedură 

penală), la care au participat, în varianta coordonată de un formator INM, 70 de magistrați 

(51 pentru prima sesiune, 19 pentru sesiunea din toamnă), cu un total de 416 participări 

(335 pentru prima sesiune și 81 pentru sesiunea din toamnă) (fiecare magistrat a optat, în 

medie, pentru 5 - 6 cursuri e-learning). Aceste cursuri au fost postate de platforma e-learning 

a INM, fiind deschise publicului. Astfel, nu doar magistrații, dar și orice altă persoană 

interesată are posibilitatea de a urma cursurile în mod individual, direct pe platforma INM, 

prin introducerea unui user name și a unei parole anunțate public.  

Așadar, în 2017 INM a format 47% din numărul magistraților din sistem, procent 

obținut prin raportarea numărului de 3.359 participanți la seminarele de formare continuă la 

numărul de 7.129 judecători și procurori din sistem.  

3359

3770

Au participat la
cel putin o
actiune de
formare in 2017

Nu au participat
la actiuni de
formare in 2017
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Dintre cele  4.324 de participări ale magistraților și personalului din sistemul judiciar 

2.860 au fost efectuate de judecători, 1.366 de procurori, 23 de magistrați asistenți din 

cadrul ICCJ, 75 personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor din cadrul MJ, CSM și 

PICCJ . 

 
În ceea ce privește numărul opțiunilor formulate de magistrați la momentul 

transmiterii listelor de seminare la începutul anului 2017, 6.186 dintre aceștia (reprezentând 

86% din sistemul judiciar) au formulat opțiuni de a participa la cel puțin una dintre acțiunile 

organizate de INM. Cum am arătat, un număr de 25 de seminare programate inițial pentru 

acest an și pentru care au fost formulate opțiuni au fost anulate, din lipsă de fonduri.  

În ceea ce privește domeniile în care INM a asigurat formare, accentul a fost pus și 

în 2017 pe formarea în materia noilor coduri: 19 seminare și conferințe au fost dedicate 

acestui obiectiv, rezultatul fiind un număr de 1.006 de magistrați formați (648 judecători și 

356 procurori, 1 magistrat asistent și 1 personal de specialitate juridică asimilat magistraților) 

1.051 participări (676 judecători și 373 procurori, 1 magistrat asistent și 1 personal de 

specialitate juridică asimilat magistraților).  

Subliniem interesul ridicat și succesul pe care conferințele organizate în materia 

noilor coduri îl suscită încă, înregistrările video ale conferințelor organizate în perioada 

septembrie – decembrie 2017 înregistrând, în câteva săptămâni, un număr de 11.549 de 

utilizatori unici, cu un total de 31.931 de vizualizări. De asemenea, canalul YouTube al INM, 

unde prezentările din cadrul conferințelor au fost de asemenea încărcate, are, în prezent, 

744 de abonați.  

Precizăm că 6.319 din judecătorii si procurorii din sistem (88,6%) au participat, de la 

adoptarea noilor coduri și până în prezent, la cel puțin o acțiune de formare în materia noilor 

coduri.  

Activitățile de formare continuă au fost interconectate cu un alt demers realizat de 

INM - întâlnirile președinților secțiilor specializate din cadrul ICCJ și curților de apel, dedicate 

identificării și dezbaterii aspectelor de practică judiciară neunitară. Inițiate în 2014 cu 

sprijinul CSM, aceste întâlniri s-au bucurat de o largă apreciere, fapt ce a determinat 
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Institutul să crească numărul acestora la 9 în anul 2015, 10 întâlniri în 2016, respectiv 11 

întâlniri în 2017 (9 întâlniri au fost programate pentru instanțe, o întâlnire pentru parchete și 

una comună, în materie penală). Concluziile acestor întâlniri au fost publicate pe site-ul INM, 

comunicate de participanți în cadrul instanțelor și parchetelor proprii și au fost diseminate în 

cadrul seminariilor și conferințelor organizate. Din păcate, din cauza rectificării bugetare, 5 

din aceste întâlniri au fost anulate la finalul anului 2017. 

Astfel cum precizam anterior, importante resurse materiale și de timp au fost 

direcționate către formarea magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în anul 2017 beneficiind de aceste 

cursuri două generații de magistrați: în perioada februarie – iunie 2017, 28 de judecători și 4 

procurori, recrutați prin examenul de admitere în magistratură din septembrie 2016, au 

parcurs, timp de 3 luni, cursuri de formare în cadrul INM.  

Alți 85 de magistrați (62 judecători și 23 procurori), recrutați prin sesiunea 

examenului de admitere din martie 2018, au început cursurile de formare în 2017, 

parcurgând primul modul de formare, cel de-al doilea modul fiind amânat pentru anul 2018, 

urmare a rectificării bugetare intervenite în toamna anului 2017. 

În ceea ce priveşte situaţia seminariilor organizate în cadrul formării continue 

descentralizate în cursul anului 2017 care au beneficiat de prezenţa formatorilor INM, 

numărul total de sesiuni de pregătire este de 97, la acestea înregistrându-se 98 de participări 

ale formatorilor INM, fiind înregistrate aproximativ 1.784 de participări ale magistraţilor, 

după cum urmează: 

- instanțele au organizat 67 de sesiuni, la acestea participând 67 de formatori INM, 

fiind înregistrate aproximativ 1.292 participări ale judecătorilor; 

- parchetele au organizat 30 de sesiuni de pregătire, la acestea participând 31 de 
formatori INM, fiind înregistrate aproximativ 492 participări ale procurorilor. 

 

 

* 

* * 
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6.  Formarea și evaluarea personalului de instruire 

 

6.1.   Formarea personalului de instruire al INM 

 

 În cadrul Programului de formare continuă  al INM pentru 2017 a fost organizat, în 

perioada 14-15 septembrie 2017, unul dintre cele 3 seminare planificate pentru personalul 

de instruire al INM. Seminarul a fost  dedicat formatorilor din cadrul formării continue, la 

care a participat un număr de 13 formatori colaboratori ai INM.  

 Întrucât potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr.  63/2017 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, bugetul INM aprobat pentru anul 2017 a fost 

diminuat, seminarele planificate pentru formatorii din cadrul formării inițiale și coordonatorii 

de practică nu au mai avut loc. 

 

 

6.2.   Evaluarea personalului de instruire 

 

Potrivit art. 32, alin (2) din Statutul personalului de instruire al INM, aprobat prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 531/2012 cu modificările și completările ulterioare, evaluarea 

personalului de instruire se realizează în baza metodologiei aprobate de Consiliul științific, și 

privește personalul de instruire care a participat în mod efectiv, în anul respectiv, la 

activitățile de formare specifice. 

Evaluarea personalului de instruire al INM implicat în activitatea de formare inițială 

aferentă promoției anului I din anul 2016 s-a încheiat în prima parte a anului 2017, cu 

implicarea comisiilor de evaluare aprobate prin Hotărârile Consiliului științific al INM 

nr.18/29.09.2016 și nr.21/25.10.2016, potrivit metodologiei. 

 În majoritatea situațiilor, procentajul respondenților la chestionarele distribuite a fost 

cel prevăzut în metodologie, de minim 2/3 din numărul auditorilor de justiție. În urma 

evaluării, au fost acordate 62 de calificative Foarte bine și 9 calificative Bine.  

De asemenea, după încheierea anului calendaristic de formare din cadrul 

componentei de formare continuă, la începutul anului 2017 s-a desfășurat procesul de 

evaluare a personalului de instruire implicat în această activitate. Toți cei 89 formatori 

evaluați pentru activitățile susținute în cadrul formării continue au primit calificativul Foarte 

bine.  
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6.3.     Aprobarea unei noi metodologii de evaluare a personalului de instruire al 

Institutului Național al Magistraturii  

 

Ca urmare a experienței acumulate în anii anteriori prin aplicarea prevederilor Metodologiei 

de evaluare a personalului de instruire, au fost identificate o serie de aspecte care au impus 

restructurarea metodologiei, în vederea simplificării și eficientizării acesteia. Prin Hotărârea 

nr. 19 din 28 noiembrie 2017 Consiliul științific a decis adoptarea noii metodologii.  

 

Cele mai importante modificări aduse procesului de evaluare a personalului de 

instruire sunt următoarele: 

- sursele de evaluare utilizate în procesul de evaluare sunt: fișa de evaluare 

completată de auditorii de justiție/participanți și evaluarea realizată de titularii de disciplină, 

respectiv responsabilii de activitate; 

- procentul de respondenți aferent fișelor de evaluare completate de auditorii de 

justiție sau de participanții la activitățile de formare continuă este de 50% plus unu; 

- structura fișelor de evaluare completate de către auditorii de justiție sau de către 

participanții la activitățile de formare continuă este simplificată prin revizuirea criteriilor de 

evaluare; 

- evaluarea realizată de către auditorii de justiție sau de către participanții la 

activitățile de formare continuă se face prin notare a fiecărui criteriu analizat, pe o scară de 

la 1 la 10; 

- criteriile de evaluare prevăzute în fișele de evaluare centralizatoare sunt revizuite 

și corelate, pe tipuri de formare. 

 

 

* 

* * 
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7. Concursuri, examene şi politici publice 

În anul 2017, departamentul a fost angrenat în organizarea şi derularea a 11 
concursuri şi examene.  
   
 

7.1.  Admiterea la INM  
 

 În perioada 4 iulie – 26 octombrie 2017, CSM a organizat, prin INM, un concurs de 

admitere la INM, pentru ocuparea unui număr de 200 de posturi de auditor de justiție (dintre 

care 130 pentru ocuparea funcției de judecător și 70 pentru ocuparea funcției de procuror). 

Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 748/4.07.2017, 

rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 1314/19.12.2017, în urma 

concursului fiind ocupate toate posturile scoase la concurs. 

 

7.2.  Admiterea în magistratură în condiţiile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 În anul 2017, CSM a organizat, prin INM, două concursuri de acest tip: 

 - în perioada 7 februarie – 22 mai 2017, pentru ocuparea unui număr de 85 posturi de 

judecător la judecătorii și 43 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii. 

Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârile nr. 98/2.02.2017 și nr. 

122/7.02.2017, rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 648/12.06.2017, în 

urma concursului fiind ocupate 62 de posturi de judecător și 23 posturi de procuror scoase la 

concurs. 

 - în perioada 4 iulie – 12 octombrie 2017, un concurs pentru ocuparea unui număr de 

70 de posturi de judecător la judecătorii şi 35 posturi de procuror la parchetele de pe lângă 

judecătorii. Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 

751/4.07.2017, rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 1285/14.12.2017, 

în urma concursului fiind ocupate 71 de posturi de judecător și 33 posturi de procuror scoase 

la concurs. 

 

7.3.  Promovarea în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor 

 

 CSM a aprobat, prin Hotărârea Plenului nr. 941/21.09.2017, organizarea, prin INM, în 

perioada 26 septembrie – 14 decembrie 2017, a unui concurs de promovare în funcții de 

execuție pentru ocuparea a 187 de funcții de execuție vacante la tribunale, 72 la curțile de 

apel, 62 de funcții de execuție vacante la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale și 8 la 

parchetele de pe lângă curțile de apel – pentru promovarea efectivă, respectiv pentru 
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ocuparea unui număr de 200 de posturi de judecător la tribunale, 100 de posturi de 

judecător la curțile de apel, 30 posturi de procuror la Parchetul de pe lângă ÎCCJ, 70 de 

posturi de procuror la parchetele de pe lângă curțile de apel și 200 de posturi de procuror la 

parchetele de pe lângă tribunale – pentru promovarea pe loc.  

 Plenul CSM a validat rezultatele concursului prin Hotărârea nr. 1317/19.12.2017, fiind 

dispusă promovarea efectivă a 218 judecători (70 la curţile de apel şi 148 la tribunale) şi 

promovarea pe loc a 310 judecători (dintre care 114 la curţile de apel şi 196 la tribunale). De 

asemenea, au fost promovaţi în funcţii de execuţie 57 de procurori (8 la parchetele de pe 

lângă curţile de apel şi 49 la parchetele de pe lângă tribunale) şi au obţinut grade 

profesionale în cadrul promovării pe loc 308 procurori (31 de procurori grad corespunzător 

Parchetului de pe lângă ÎCCJ, 74 de procurori grad corespunzător parchetului de pe lângă 

curtea de apel şi 203 procurori grad corespunzător parchetului de pe lângă tribunal). 

 

7.4.  Promovarea în funcția de judecător la ÎCCJ 
 

CSM a declanșat două sesiuni ale acestui tip de concurs, astfel: 

- în perioada 3 ianuarie – 31 mai 2017, pentru ocuparea unui număr de 17 posturi 

vacante (3 posturi la Secția a II-a civilă, 6 la Secția penală și 8 la Secția de contencios 

administrativ și fiscal). Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea 

nr. 1558/15.12.2016, rezultatele fiind validate prin Hotărârea Plenului nr. 645/12.06.2017, în 

urma concursului fiind ocupate 13 dintre posturile scoase la concurs (3 posturi la Secția a II-a 

civilă, 2 posturi la Secția penală și 8 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal din 

cadrul ÎCCJ). 

- în perioada 30 august 2017 – 14 martie 2018, pentru ocuparea unui număr de 6 

posturi vacante (4 posturi la Secția penală și 2 la Secția de contencios administrativ și fiscal). 

Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 754/4.07.2017. 

 
  

7.5.  Numirea în funcții de conducere a judecătorilor şi procurorilor 
 

CSM a organizat, prin INM, două sesiuni de concurs/examen: 

- în perioada 24 martie – 28 iunie 2017 – pentru ocuparea unui număr de 127 funcții 

vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel, tribunale și judecătorii, precum 

și a unui număr de 138 funcții vacante de procuror general, procuror general adjunct, prim-

procuror și prim-procuror adjunct de la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale și 

judecătorii. Organizarea concursului/examenului a fost aprobată de Plenul CSM prin 

Hotărârea nr. 263/21.03.2017, rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârile nr. 

744/4.07.2017 şi 745/4.07.2017; în urma desfășurării probelor au fost ocupate 58 de funcții 

de conducere vacante la instanțe și 65 de funcții de conducere vacante la parchete; 
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- în perioada 22 septembrie – 19 decembrie 2017 – pentru ocuparea unui număr de 

126 funcții vacante de președinte și vicepreședinte la curți de apel, tribunale, tribunale 

specializate și judecătorii, precum și a unui număr de 132 de funcții vacante de procuror 

general, procuror general adjunct, prim procuror și prim procuror adjunct de la parchetele 

de pe lângă curți de apel, tribunale și judecătorii. Organizarea concursului/ examenului a fost 

aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 943/21.09.2017, rezultatele fiind validate de 

Plenul CSM prin Hotărârile nr. 1453/14.12.2016 şi 1454/19.12.2017; în urma desfășurării 

probelor au fost ocupate 46 de funcții de conducere vacante la instanțe și 48 de funcții de 

conducere vacante la parchete. 

 
7.6.  Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari 

 
Ca urmare a Hotărârii Plenului nr. 695/27.06.2017, CSM a organizat, prin INM, în 

perioada 30 iunie - 13 noiembrie 2017, examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi 

procurorilor stagiari, la care au participat 81 judecători stagiari, 81 procurori stagiari, precum 

și 1 candidat care face parte din personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 

procurorilor. Rezultatele examenului au fost validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 

1455/19.12.2017, examenul fiind promovat de către toți candidații. 

 

7.7. Examenul de absolvire a INM  

 

Prin Hotărârea nr. 694/27.06.2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 

aprobat tematica, bibliografia, modalitatea de examinare și calendarul de desfășurare a 

examenului de absolvire a INM, sesiunea august-noiembrie 2017. La data de 18 decembrie 

2017, cei 143 de absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii (71 de judecători și 72 de 

procurori) au fost repartizați pe posturi de judecător și procuror stagiar, desfășurând 

activitate în această calitate începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

 

7.8.      Examenul de promovare in funcții de execuție a personalului de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INM -  organizat în perioada 27 iunie 

– 30 septembrie 2017. 

 

7.9. Propuneri de revizuire a legislației în scopul optimizării procedurilor de 

organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor 

  

În prima parte a anului 2017, INM a supus analizei Consiliului Științific și transmis 

Plenului CSM, la solicitarea CSM sau ca urmare a inițiativei departamentului, propuneri sau 

puncte de vedere privind propuneri de modificare a dispozițiilor relevante din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a Regulamentului privind concursul de admitere și 
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examenul de absolvire a Institutul Național al Magistraturii și a Regulamentului privind 

organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în magistratură. 

 

 

* 

* * 
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8.  Departamentului economico-financiar și administrativ 

 

Departamentului economico-financiar și administrativ din cadrul Institutului Național 

al Magistraturii, prin cele două servicii pe care le are în structură, respectiv Serviciul 

contabilitate, achiziții publice și resurse umane și Serviciul protocol, secretariat și 

administrativ, a avut ca obiectiv principal respectarea și aplicarea reglementarilor legale în 

vigoare, în vederea economisirii și folosirii cu maximă eficiență a fondurilor publice. Cele 

două servicii au avut în componenţa lor un număr de 19 posturi finanțate de funcţionari 

publici şi 12 posturi finanţate de personal contractual.  

Conducerea departamentului a fost asigurată de un director şi un şef serviciu 

contabilitate, achiziții publice și resurse umane. 

  

În cursul anului 2017, prin activitatea desfășurată, salariații Departamentului 

economico-administrativ din cadrul Institutului Național al Magistraturii au asigurat 

desfășurarea în bune condiții a activității atât în cadrul sediului din bulevardul Regina 

Elisabeta, sector 5, București, cât și în cadrul Centrului de perfecționare al magistraţilor de la 

Giroc și în cadrul căminului pentru cazarea auditorilor de justiție din strada Dimitrie Pompei, 

sector 2, Bucureşti. 

 

Urmărind permanent respectarea defalcării costurilor şi încadrarea în bugetul 

aprobat, s-au asigurat prin pre-finanțare fondurile necesare pentru plata cheltuielilor în 

cadrul următoarelor proiecte: 

- Regulation  1215/2012: What it offers & How it Works? – 6874 
- "Dezvoltare instituțională și formare profesională pentru magistrați în domeniul 

managementului cauzelor de violență domestică" - Mecanismul Financiar Norvegian 

2009-2014 in cadrul programului RO20 "Violenta domestica si violenta bazata pe 

deosebirea de sex"  

- Research on implementation of Brussels Iia regulation in first instance courts of the EU 
- Ecole Naționale de la Magistrature din Franta JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7724 

- Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS with the 

European Commission (hereinafter referred to as „the grant agreement”) 

(JUST/2014/JTRA/AG/EJTR-6871 – EUI Florența) coordonat de către Institutul 

Universitar European de la Florenta; 

- Improving Conditions and Finding Alternatives to Detention 
JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6829- Program Justitie 2014-2020 

- Better applying the EU Regulations on Family and Succession Law - Development of 
training materials and organisation of interactive seminars 
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8683  
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- How to apply the EU Charter of Fundamental Rights: Focus on Union citizens`rights 
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8679 

- Training of National Judges on Economics for Compertition Law  
- Specialized Training for European Practitioners (STEP) 

 

 

* 

* * 
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9. Relaţii internaţionale 

9.1. Institutul Naţional al Magistraturii – membru în reţele internaţionale 

 

Preocuparea INM de a contribui la crearea unui spațiu juridic european bazat pe 

încredere s-a concretizat în colaborări cu instituții sau organizații internaționale, precum și în 

participarea INM într-o serie de conferințe internaționale, programe de cooperare 

europeană sau regională. 

INM a fost reprezentat la întâlnirile organelor de conducere și de lucru ale Rețelei 

Europene de Formare Judiciară/European Judicial Training Network (EJTN), respectiv: 

Adunarea Generală a Rețelei, întrunirile Comitetului de Pilotaj al Rețelei (Steering 

Commitee), întâlnirile grupului de lucru „Programe”, ale grupului de lucru „Programul de 

schimb”, ale grupului de lucru “Metodologii de formare judiciară”, ale sub-grupului de lucru 

„Drepturile omului” și ale sub-grupului de lucru „Drept administrativ”. De asemenea, experții 

și formatorii INM au participat, în calitate de reprezentanți sau moderatori, la seminarele și 

întrunirile organizate de către EJTN care au avut loc în cursul anului 2017, respectiv, în cadrul 

Programului lingvistic EJTN, în cadrul Programului Drept penal, ale grupului de lucru Metode 

Judiciare de Formare (Judicial Training Methods), ale sub-grupului de lucru Drept 

administrativ, ale sub-grupului de lucru Civil și la întâlnirile organizate de EJTN cu 

reprezentanți ai altor instituții sau agenții europene.  

De asemenea, INM a participat la Adunarea Generală a Rețelei de Formare Euro-

Arabe (European- Arab Judicial Training Network – EAJTN).  

   

9.2. Institutul Naţional al Magistraturii – partener în proiecte finanţate de Comisia 

Europeană 

 

În anul 2017, INM  a început sau a continuat derularea activităților în cadrul unor 

proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, coordonate de instituții partenere din țară și 

din Europa, cum sunt: Ministerul Justiției, IGPR, Biroul Înaltului Comisar ONU pentru 

Refugiați (UNCHR), Asociația Pro Refugiu Romania, Freedom House, Centrul Român de 

Politici Europene (CRPE), Școala Națională de Magistratură din Franța (ENM), S.S.R. 

Internațional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, 

Academia de Drept European de la Trier (ERA), Institutului Universitar European de la 

Florența (EUI), Universitatea din Trento și Ludwig Boltzmann Institut of Human Rights (BIM) 

– Austria. 

În 2017 INM a avut în derulare un număr de 19 proiecte, aflate în diferite stadii de 

implementare. Astfel, în anul 2017 au continuat 16 proiecte finanțate prin granturi de la 

Comisia Europeană, 2 proiecte în cadrul mecanismului elvețian, coordonate și cofinanțate de 
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către CSM și un proiect din fonduri structurale, în colaborare cu Direcția Generală 

Anticorupție (DGA). 

 

9.3. Contribuţia Elveţiană pentru Uniunea Europeană extinsă 

 

Ca urmare a economiilor realizate în perioada 2012 – 2015, Consiliul Federal Elvețian 

a decis aprobarea finanțării continuării a două proiecte, cu o perioadă de implementare de 

18 luni, Institutul Național al Magistraturii fiind unul dintre beneficiarii celor două proiecte, 

respectiv:  

a) „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării 

judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” (beneficiarii finali ai proiectului fiind 

INM și Școala Națională pentru Grefieri): în cadrul proiectului au fost prevăzute activități de 

formare profesională adresate cu prioritate judecătorilor și procurorilor români: 8 conferințe 

naționale în domeniul unificării practici judiciare, 10 seminare în materia executării 

pedepselor, 5 seminare în domeniul comunicării, 6 seminare în domeniul managementului, 

6 seminare în domeniul achizițiilor publice, 6 seminare în domeniul executării silite, 6 

seminare în materia dreptului familiei și 6 seminare în materia insolvenței. De asemenea, 

proiectul își propune completarea modelelor elaborate în cadrul ghidului de acte procesuale 

elaborat în cadrul proiectului anterior, prin adaptarea și integrarea acestor acte în ECRIS 

precum și dezvoltarea ghidului de cereri de chemare în judecată.  

b) „Îmbunătățirea capacității de formare profesională pentru judecătorii  și procurorii 

români în domeniul luptei împotriva corupției și a criminalității economice și financiare”, ai 

cărui beneficiari finali sunt: Direcția Națională Anticorupție, Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism și INM.    

 

Activitățile preconizate în cadrul celor două proiecte – 8 conferințe și 45 de seminare 

în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul 

formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, respectiv 4 seminare în 

materia perchezițiilor informatice, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de 

formare profesională pentru judecătorii  și procurorii români în domeniul luptei împotriva 

corupției și a criminalității economice și financiare” au fost organizate în întregime în cursul 

anului 2017. 

 

9.4. Activități de formare realizate în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 

 

Proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România 

de a face față noilor provocări legislative și instituționale” a demarat în cursul anului 2014.  
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Începând cu data de 26 aprilie 2016, durata acordului de parteneriat încheiat în 

cadrul proiectului a fost prelungită până la data de 30 aprilie 2017, în perioada de referință 

fiind organizate 45 de seminare în domeniul noilor coduri, 1 conferință internațională în 

domeniul dreptului fiscal și 2 seminare în domeniul dreptului consumatorului.  

 

9.5. Activităţi derulate în cadrul componentei de formare iniţială 

 

9.5.1. Concursuri şi competiţii: 

INM a fost reprezentat la cea de-a XII-a ediție a Competiției THEMIS, eveniment 

internațional dedicat formării inițiale a viitorilor/tinerilor judecători și procurori, organizat 

anual de către Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (R.E.F.J./E.J.T.N.), de către trei 

echipe formate din câte trei auditori de justiție și coordonate de formatori cu normă 

întreagă ai INM.  

Echipele INM au fost înscrise la trei dintre categoriile de concurs, respectiv: 

cooperare internațională în materie penală (semi-finala A), cooperare internațională în 

materie civilă – drept procesual civil european (semi-finala C), respectiv etică și conduită 

profesională (semi-finala D).  

În perioada 13 – 16 noiembrie 2017, Institutul Național al Magistraturii a găzduit 

Marea Finală a acestei ediții, ca o consecință a câștigării competiției din anul anterior de 

către o echipă a României.  

 

9.5.2. Programe, stagii, vizite de studiu și alte activități: 

În perioada 23 – 27 octombrie 2017 s-a desfășurat programul AIAKOS dedicat 

viitorilor/tinerilor judecători și procurori europeni, organizat anual de către Rețeaua 

Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN). În acest context, INM a primit vizita unui grup 

alcătuit din 30 de viitori/tineri judecători și procurori, provenind din următoarele state: 

Belgia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia, Spania.  

Pe durata celor cinci zile au fost organizate activități având drept scop cunoașterea 

sistemelor judiciare ale statelor reprezentate, secvențe simulate în domeniul cooperării 

judiciare internaționale în materie civilă, activități având drept scop dezvoltarea abilităților 

non-juridice, relevante pentru profesie, ateliere de lucru și dezbateri pe teme de etică și 

deontologie, dar și vizite în cadrul Judecătoriei Sector 2, București și Curții de Apel București. 

De asemenea, participanții au avut prilejul de a intra în dialog pe teme de actualitate, la 

sediul Institutului, cu reprezentanți ai Agentului Guvernamental al României pentru CJUE și 

Agentului Guvernamental al României pentru CEDO. Totodată, au fost efectuate vizite la 

Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și 

la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.  
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Un număr de 24 de auditori de justiție români din anul I a participat la activitățile 

desfășurate pe parcursul acestei săptămâni alături de colegii lor europeni. În perioada 20 – 

24 noiembrie 2017, 30 de auditori de justiție români (24 din anul I și 6 din anul al II-lea) au 

participat la programul de schimb organizat de școli/instituții europene responsabile cu 

formarea judecătorilor și procurorilor, implicate în program. 

  

9.6. Activităţi desfăşurate în cadrul componentei de formare continuă 

 

9.6.1.  Programul de schimb al autorităţilor judiciare coordonat de EJTN 

 

Programul presupune un schimb de magistrați și formatori între statele implicate, în 

cadrul unor stagii cu o durată de 10 zile lucrătoare. 

Astfel, 175 de magistrați români au fost selectați să participe la diversele 

componente ale programului de schimb: stagii de 2 săptămâni (102 de magistrați), vizite la 

CEDO (9 magistrați), vizite la CJUE (9 magistrați), vizite de studiu la diferite instituții 

europene din Bruxelles (3 magistrați), vizite EUROJUST (2 magistrați), vizite FRA (3 

magistrați), schimb de formatori (2 formatori). De asemenea, 3 magistrați au participat în 

stagii dedicate conducătorilor de instanțe și parchete, iar alți 11 magistrați au fost propuși 

pentru stagii specializate. Un judecător a fost selectat pentru un stagiu de lungă durată (10 

luni) la CJUE. 

Totodată, 136 magistrați, auditori de justiție și formatori din țările membre EJTN au 

participat la stagii organizate de INM în România. 

 

9.6.2.  Catalogul EJTN 

 

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară întocmește, în fiecare an, un catalog al 

acțiunilor cu participare internațională realizate de instituțiile partenere, magistrații din 

statele membre având posibilitatea să se înscrie la oricare din acțiunile cuprinse în catalog. 

INM a inclus 20 de seminare în Catalogul EJTN și Catalogul EJTN Plus în anul 2017. 64 de 

judecători și procurori europeni au participat la seminare deschise de INM participării 

internaționale; similar, 42 de magistrați români au participat în anul 2017 la seminarele 

incluse de alte școli de magistratură în Catalogul EJTN sau Catalogul EJTN Plus.  

 

9.6.3. Programe de formare și seminare organizate în cadrul EJTN  

 

EJTN derulează cu sprijinul statelor membre o serie de programe proprii de formare, 

care beneficiază de sprijin financiar de la Comisia Europeană. În acest mod, 92 magistrați 

români au participat la seminare organizate de EJTN în cursul anului 2017, aceștia 

beneficiind de finanțare din partea EJTN.   
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În cadrul colaborării cu EJTN, INM a găzduit, în decembrie 2017, o conferință 

organizată de grupul de lucru Judicial Training Methods a EJTN, la care au participat 40 de 

magistrați din întreaga Europă.  

În același context, un procuror român a participat ca expert în cadrul seminarelor 

sub-grupului de lucru Drept penal, un formator INM și doi lingviști români au fost experți în 

proiectul lingvistic, un formator INM a fost expert în cadrul unui seminar organizat de sub-

grupul Drept administrativ. În plus, specialistul în științele educației INM a fost formator în 

cadrul seminarelor organizate de grupul de lucru JTM.  

 

9.6.4. Cooperarea cu Scoala de Magistratură din Franța (Ecole Nationale de la 

Magistrature - ENM) 

 

În acest an a fost finalizat proiectul JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7724 “Research on the 

implementation of Brussels IIa regulation in first instance courts of the EU”, coordonat de 

Școala Națională de magistratură din Franța (ENM). Astfel, atât studiul propus în cadrul 

proiectului, cât și conferința de final au fost realizate cu sprijinul nemijlocit al experților 

români. Mai mult, 20 de magistrați români au participat la conferința de final organizată în 

cadrul proiectului. 

O altă expresie a relației dintre INM și ENM a fost vizita pe care directorul și 

directorul adjunct responsabil cu formarea continuă au realizat-o în toamna anului 2017 la 

școala de magistratură din Franța. 

 

9.6.5. Cooperarea cu Școala de Magistratură din Olanda (SSR)  

 

INM a participat, în calitate de partener, alături de Institutul Național Judiciar din 

Bulgaria într-un proiect dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul 

criminalisticii (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6820 Improving forensic expertise and awareness 

among the judiciary in Bulgaria and Romania), coordonat de către S.S.R. Internațional - 

Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda.  

În cadrul proiectului au fost realizate 6 seminare, 3 dintre acestea desfășurându-se în 

2017. 

 

9.6.6. Cooperarea cu Academia de Drept European (ERA) 

 

Colaborarea cu ERA a continuat și în 2017: 36 de magistrați români au participat prin 

intermediul INM la 19 dintre seminarele organizate de această instituție. Mai mult, INM a 

găzduit la București trei seminare ERA, care au prilejuit participarea a 57 de magistrați 

români și a 61 de magistrați străini. 8 formatori români au fost implicați ca experți în 

desfășurarea acestor seminare. 
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9.6.7. Cooperarea cu Programul HELP al Consiliului Europei 

 

INM a fost reprezentat la seminarul european organizat în cadrul proiectului ”HELP in 

28”, coordonat de către Consiliul Europei și finanțat de Comisia Europeană. INM a participat 

la Conferința Anuală a Programului HELP din cadrul Consiliului Europei, eveniment organizat 

la Strasbourg.  

 

9.6.8. Cooperarea cu Republica Moldova  

 

Directorul INM a participat la Chișinău, în Republica Moldova, la cea de a patra 

reuniune a Comisiei interguvernamentale România – Republica Moldova pentru integrare 

europeană. 

Totodată, directorul INM a participat la Chișinău, în Republica Moldova, la 

”Hexagonul Facultăților de Drept”, eveniment organizat în perioada 26 – 29 aprilie 2017. 

 

9.6.9. Cooperarea cu Asociația Europeana a Judecătorilor Administrativi (AEAJ) 

  

În 2017, INM a organizat două seminare de formare continuă în colaborare cu AEAJ, 

la care au participat 3 judecători străini. 

9.6.10. Cooperarea cu Institutul Universitar European (EUI)  

 

Această cooperare a luat forma unui proiect finanțat de Comisia Europeană 

“ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National Experiences”.  

În acest cadru, în 2017, a avut loc un seminar transnațional organizat în domeniul 

protecției jurisdicționale efective, la care au participat și doi judecători din România. 

Totodată, INM a găzduit evenimentul național pentru diseminarea rezultatelor 

proiectului, organizat de INM împreună cu UNBR. Evenimentul a avut ca beneficiari un 

număr de 17 judecători, 9 procurori și 26 de avocați. 

 

9.6.11. Cooperarea cu Universitatea din Trento 

 

În cadrul proiectului “RE-JUS - Judicial training ensuring effective redress to 

fundamental rights violations”, au fost organizate în 2017 trei seminare transnaționale, la 

care au participat 9 judecători români.  
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9.6.12. Cooperarea cu Institutul pentru Drepturile Omului Ludwig Boltzmann 

 

În cadrul proiectului „Judging the Charter” au fost organizate în anul 2017 două 

conferințe cu tema aplicabilității Cartei drepturilor fundamentale în practica judiciară a 

statelor partenere, la care au participat 4 reprezentanți ai INM, formatori INM în domeniul 

drepturilor omului sau al dreptului UE.  

 

În concluzie, în anul 2017 un număr total de 378 judecători și procurori români au 

participat în străinătate la diverse forme de pregătire profesională, iar 314 de judecători și 

procurori străini au venit în România prin intermediul programelor în care INM este 

partener. 

 

* 

* * 
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10. Echipa INM în anul 2017 

 
10.1. Personalul INM 

 

CONDUCEREA 

Director Ana-Maria Garofil, judecător în cadrul Tribunalului 

București (1.01.2017 -26.03.2017) 

Cristina Rotaru Radu, judecător în cadrul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție (27.03.2017-31.12.2017) 

 

Director adjunct responsabil cu formarea 

inițială 

 

Ana-Maria Garofil, judecător în cadrul Tribunalului 

București (27.03.2017-12.06.2017) 

Irina Marilena Cambrea, judecător în cadrul Judecătoriei 

Târgu Jiu (13.06.2017- 31.12.2017) 

 

Director adjunct responsabil cu formarea 

continuă 

 

Nelu Ciobanu, procuror în cadrul Parchetului Militar de pe 

lângă Curtea de Apel București (01.01.2017-27.02.2017) 

Ana Cristina Lăbuș, judecător Tribunalul Iași (01.03.2017-

12.06.2017) 

Viorel Badea, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul București (13.06.2017- 31.12.2017) 

  

DEPARTAMENTUL DE FORMARE INIŢIALĂ 

 

Şef departament 

 

Andra Elena Ghebri, personal de specialitate juridică 

asimilat judecătorilor şi procurorilor 

  

Formatori cu normă întreagă   Gabriel Boroi, profesor universitar (1.01.2017-1.07.2017) 

Tudorel Ştefan, procuror 

Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc 

Beatrice Ella Andreşan-Grigoriu,  personal de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor și procurorilor 

Emilian Constantin Meiu, judecător 

Alexandra Mihaela Șinc, procuror 

Tania Loredana Bădin, judecător  

Oana Chichernea, procuror 

  

Personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor 

Olivia Corbu 

Florina Mihai 

Alexandra Zaporojanu 
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Mălina Laura Panea 

Valentina Ilie  

  

Secretar I A 

 

Daniela Cîrstea  

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ 

Şef departament Diana Mihăilă, personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor 

  

Formatori cu normă întreagă   Roxana Nicoleta Rizoiu, personal de specialitate juridică 

asimilat judecătorilor și procurorilor 

Ioan Laurenţiu Sorescu, procuror 

Stelian Ioan Vidu, judecător 

Ana Cristina Lăbuş, judecător 

Delia Narcisa Theohari, judecător 

Horatius Dumbravă, judecător (27.03.2017-31.12.2017)    

  

Personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor 

Nadia Simona Ţăran 

Diana Carpen 

Maria Scarlat 

Ioana Alexandra Tănasie-Cenușă 

Nadia Roman 

Maria Ecaterina Dragu 

Ruxandra Elena Stan  

Tudor Daniel Grigoroaia  

 

 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE A FORMATORILOR 

Şef departament Ruxandra Ana, personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor 

  

Formatori cu normă întreagă   Cristiana Mihaela Crăciunescu, judecător 

Gabriela Florescu, judecător 

Beatrice Ramaşcanu, judecător 

Diana Elena Ungureanu, judecător 

Miorița Ban, judecător  

Corina Voicu, judecător (01.09.2017-31.12.2017) 



 
Raport de activitate al INM - 2017 

34 

 

  

Profesor Otilia Ştefania Păcurari 

  

 

Personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor 

 

Răzvan Ovidiu Mihăilă 

Florentina Deaconu 

Irina Mădălina Lungu  

 

 

DEPARTAMENTUL CONCURSURI, EXAMENE ŞI POLITICI PUBLICE 

Şef departament Simona Silvia Ţiţeică, personal de specialitate juridică 

asimilat judecătorilor şi procurorilor 

  

Personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor 

Mihaela Mihăilescu 

Cristina Gabriela Georgescu 

Tania Miu 

Laura Grădinaru  

Suzana Alexandra Mihai  

 

Consilier pentru afaceri europene Gianina Radu 

Consilier I A Titus Florea 

  

Muncitor calificat I Liviu Badea 

Muncitor calificat I Viorel Bădescu 

 

 

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV 

Director executiv Florentina David 

  

Serviciul financiar-contabilitate, achiziţii publice şi resurse umane 

 

Şef serviciu financiar-contabilitate, 

achiziții publice, resurse umane 
Ion Durlă (09.10.2017-31.12.2017) 
 

  

Expert superior Mariana Bajdu 

Consilier superior Ana Mihaela Eftimiu 

Consilier superior Florin Berdei 

Consilier superior Andreea Raluca Stanciu 

Expert superior Adriana Ioana Niculae 

Expert superior Claudia Ilie 

Consilier superior Aura Valentina Sandu 
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Expert superior Silvia Liliana Dodoc 

Expert superior Ileana Dumitru 

Referent superior Ana-Maria Ispas 

Referent superior Adrian Cercelariu 

Referent superior Georgica Mirea 

Consilier superior Valentin Mihai 

Consilier superior Mariana Eugenia Sima (01.02.2017-31.12.2017) 

Consilier superior Diana Badea   (01.05.2017-31.12.2017) 

Consilier asistent Manuela Rențea 

 

Serviciul protocol, secretariat şi administrativ 

 

Consilier II                                                             Elisabeta Mirea 

Referent I A Irina Moise 

Referent SSD Lucreţia Sechereş 

  

Magaziner  Gabriela Marcu 

 

 

Muncitor calificat I 

  

 

Cristian Eugen Sică 

Muncitor calificat I Gabriel Dumitru 

Muncitor calificat I Ioan Diaconescu 

  

Şofer Ionuţ Păun 

Șofer Daniel Joița 

Îngrijitor Mădălina Bulearcă 

Îngrijitor Florica Tudor 

Paznic Petrică Crăciun 

 

 

 

10.2. Consiliul ştiinţific al INM  

 

MEMBRII CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

 Reprezentantul Înaltei Curți de Casație și Justiție  

Domnul judecător Ştefan Mihai PISTOL 

 Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  

Doamna procuror Irina KUGLAY (1 ianuarie 2017 – 15 mai 2017) 

Domnul procuror Romulus Dan VARGA (16 mai 2017 – 31 decembrie 2017) 
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 Reprezentantul Curții de Apel București  

Doamna judecător Elisabeta ROŞU, Preşedinte al Curții de Apel București 

 Reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București  

Doamna procuror Emilia ION 

 Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti: 

Prof. univ. dr.  Romeo-Radu POPESCU, Prodecanul Facultăţii de Drept  (1 ianuarie 2017 – 31 

octombrie 2017) 

Prof. univ. dr. Flavius Antoniu BAIAS, Decanul Facultății de Drept (1 noiembrie 2017 – 31 

decembrie 2017) 

 Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi  

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității “Al.I Cuza” din Iași  ( 1 ianuarie 2017-

24 martie 2017) 

Conf. univ. dr. Vasile Septimiu PANAINTE, Decanul Facultății de Drept (27 martie 2017 – 31 

decembrie 2017) 

 Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii "Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca  

  Prof. univ. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept 

 Reprezentanți ai personalului de instruire din cadrul INM: 

1. Doamna Roxana RIZOIU, formator cu normă întreagă - catedra CEDO  

2. Doamna Miorița BAN, formator cu normă întreagă - catedra Etică și deontologie 

profesională 

3. Doamna procuror Livia POPA BADEA, coordonator de practică (1 ianuarie 2017 – 19 mai 

2017) 

4. Doamna judecător Delia Narcisa TEHOHARI, formator cu normă întreagă - catedra Drept 

civil și Drept procesual civil (20 mai 2017 – 12 decembrie 2017) 

 

 Reprezentantul auditorilor de justiție: 

Domnul Ioan BENE  

(2 februarie 2017 – 31 decembrie 2017) 

 Reprezentantul asociaţiilor profesionale ale magistraților legal constituite 

Domnul judecător Florin ENCESCU, Vicepreședinte Tribunalul Gorj (1 ianuarie 2017 – 11 

octombrie 2017)  

 Directorul INM (membru de drept) 

Doamna Ana-Maria GAROFIL, judecător la Tribunalul București  
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(1 ianuarie 2017 – 26 martie 2017) 

Doamna Cristina ROTARU-RADU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (27 martie 

2017 – 31 decembrie 2017) 

 
Secretarul Consiliul ştiinţific  
 

Doamna Nadia-Simona ŢĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor 


