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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 3 din data de 14.03.2018 

 

Art. 1.  (1) Ia act de cererea de renunțare, începând cu data de 20 februarie 2018, la calitatea de auditor de 

justiție, formulată de domnul Ion Mihai ANGHEL, auditor de justiție în anul I, cu consecința recuperării 

bursei aferente calității de auditor de justiție și a cheltuielilor de școlarizare efectuate cu formarea 

profesională inițială. 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională inițială, Departamentului 

Economico-financiar și administrativ și, spre informare, Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 2. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare 

continuă 2018 (anexa 1) și Programul de formare continuă la nivel descentralizat 2018 (anexa 2). 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională continuă și se va înainta Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 3. (1) În temeiul dispozițiilor art. 20 din Statutul personalului de instruire al Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 531/19 iunie 2012, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobă utilizarea în mod excepțional, cu plată, a următorilor specialiști: 

a) Domnul Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc, pentru modulele teoretice și practice în 

materia Dreptului civil și Dreptului procesual civil din cadrul Programului de formare profesională a 

magistraților numiți în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurilor, 

aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 175/2018; 

b) Domnul Timothy THORNE, judecător specializat în soluționarea cauzelor de azil și migrație pentru 

seminarele cu tema “Engleză juridică” care se vor desfășura la București, în perioadele 23-27 aprilie 2018, 

18-22 iunie 2018 și 8-12 octombrie 2018; 

c) Domnul Jeremy COOPER,  fost director de formare pentru instanțe la Colegiul Judiciar (Judicial 

College) din Londra pentru seminarul cu tema “Engleză juridică” care se va desfășura la București în 
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perioada 5-9 noiembrie 2018 și pentru seminarul cu tema “Judgecraft” organizat la București în perioada 

1-2 noiembrie 2018; 

d) Domnul Julien BERGER, procuror, coordonator regional de formare École Nationale de la 

Magistrature (Franța) pentru seminarul cu tema “Franceză juridică” care se va desfășura la București, în 

perioada 7-11 mai 2018; 

e) Doamna Amandine de la HARPE, judecător,  coordonator regional de formare École Nationale de 

la Magistrature (Franța) pentru seminarul cu tema “Franceză juridică” care se va desfășura la București, 

în perioada 7-11 mai 2018; 

f) Doamna Cristina GONZALES BEILFUSS, pentru seminarul cu tema „Parental responsibility 

matters in the EU”/„Aspecte legate de răspunderea parentală în UE” care se va desfășura la București, în 

perioada 22-23 noiembrie 2018; 

g) Doamna Edith ZELLER, judecător administrativ, Tribunalul Administrativ din Viena  pentru 

seminarul organizat în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept Administrativ) 

“Impactul CEDO şi al dreptului UE asupra drepturile procedurale”, organizat la București, în perioada 

17-18 mai 2018; 

h) Domnul Heinrich ZENS, judecător la Austrian Administrative Court, preşedinte al AEAJ  pentru 

seminarul organizat în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept Administrativ) 

“Impactul CEDO şi al dreptului UE asupra drepturile procedurale” organizat la București, în perioada 17-

18 mai 2018; 

i) Domnul Martin KUIJER, senior legal adviser în cadrul Ministerului Securităţii şi Justiţiei din 

Olanda pentru seminarul cu tema “Aplicarea directă a Convenției CEDO de către instanțele judecătorești 

naționale – aspecte penale” organizat la București, în perioada 28-29 iunie 2018; 

j) Domnul Grzegorz BORKOWSKI, judecător, şef departament în cadrul Consiliului Naţional 

Judiciar din Polonia, pentru seminarul cu tema “Aplicarea directă a Convenției CEDO de către instanțele 

judecătorești naționale – aspecte penale” organizat la București, în perioada 28-29 iunie 2018; 

k) Domnul Ingo WERNER, șeful Departamentului de Cooperare judiciară internațională, Ministerul 

Justiției, Germania, pentru seminarul cu tema “Comunicare în instanță” organizat la București, în perioada 

1-2 octombrie 2018; 

l) Domnul Michael HOPMEIER, judecător, Kingston-on-Thames Crown Court, Marea Britanie, 

pentru seminarul cu tema „Money laundering and asset recovery” organizat la București, în perioada 25-

26 iunie 2018; 

m)  Domnul Cyril ROTH, judecător, consilier referendar în cadrul Curții de Casație Franceze pentru 

seminarul cu tema “Principes généraux du droit pénal et organisation de la justice pénale en France: 

atelier linguistique”, organizat la București, în perioada 3-4 mai 2018. 
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(2) Aprobă suportarea de către Institutul Național al Magistraturii a costurilor aferente transportului 

internațional, cazării și mesei pentru specialiștii menționați la alin. (1). 

(3) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională continuă și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 4. (1) Aprobă reluarea procedurii de selecție pentru 1 post de formator cu normă întreagă la disciplina 

“Drept comercial” în cadrul Departamentului de formare a formatorilor, cu mențiunea că recrutarea se va 

realiza din rândul judecătorilor care au cel puțin grad profesional de tribunal. 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor. 

 

Art. 5. (1) În temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al Institutului 

Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 531/19 iunie 2012, validează rezultatele 

procedurilor de selecție și propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea următorilor formatori 

colaboratori: 

a) Domnul Csaba KISS, șef de laborator, Laboratorul de Psihologie Criminalistică din cadrul Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București, la disciplina Psihologie judiciară, în cadrul Departamentului 

de formare profesională inițială; 

b) Domnul Emanuel ANDELIN, psiholog –ofițer specialist, Penitenciarul de maximă siguranță Arad, 

la disciplina Psihologie judiciară, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială; 

c) Doamna Cristina Daniela BALCAN, procuror, Inspecția Judiciară, Direcția de inspecție judiciară 

pentru procurori, la disciplina Management judiciar, în cadrul Departamentului de formare profesională 

continuă. 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor și se va înainta Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 6. (1) Decide declanșarea procedurii de selecție pentru 12 coordonatori de practică și aprobă 

componența comisiilor de selecție (anexa 3). 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor. 

 

Art. 7. (1) Aprobă modificarea statelor de funcții și de personal ale Institutului Național al Magistraturii 

aprobate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 131/26.02.2018, prin transformarea postului de consilier pentru 

afaceri europene din cadrul Departamentului concursuri, examene și politici publice (poziția nr. 50) într-o 

funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aceluiași departament.  
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(2) Avizează statele de funcții și de personal modificate conform dispozițiilor alin. (1) și, în temeiul 

dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. f) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea statelor de funcții și de personal ale 

Institutului Național al Magistraturii valabile pentru luna martie 2018 (anexa 4).  

(3) Hotărârea se va comunica Departamentului Economico-financiar și administrativ și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.  

 

Art. 8. Ia act de Raportul de activitate al Institutului Național al Magistraturii 2017 (anexa 5). 

 

Art. 9. (1) Aprobă Strategia Institutului Național al Magistraturii pentru perioada 2018-2020 (anexa 6).  

(2) Hotărârea se va înainta Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 10. (1) Aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și Curtea 

Constituțională (anexa 7). 

(2) Hotărârea se va comunica Curții Constituționale. 

 

Art. 11. (1) Aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare încheiat între Institutul 

Național al Magistraturii și Direcția Națională de Probațiune (anexa 8). 

(2) Hotărârea se va comunica Direcției Naționale de Probațiune. 

 

Art. 12. (1) Aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între Institutul 

Național al Magistraturii și Administrația Națională a Penitenciarelor (anexa 9). 

(2) Hotărârea se va comunica Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 

 

 

 

Judecător Cristina ROTARU-RADU  

            Director INM  


