
 

COMUNICAT 

La data de 24 aprilie 2018, Institutul Național al Magistraturii a primit vizita unor înalţi 

reprezentanţi ai sistemului judiciar din Republica Croația.  

 

Delegația a fost constituită după cum urmează: 

 Dl. Dražen BOŠNJAKOVIĆ, Ministrul Justiției din Republica Croația 

 Dl. Juro MARTINOVIĆ, secretar de stat 

 Dl. Ivan CRNČEC, consilier personal al ministrului justiției 

 Dna. Sedina DUBRAVČIĆ, șeful cabinetului ministrului justiției 

Din partea Ambasadei Republicii Croația la București a participat E.S dr. Davor VIDIŠ, 

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Croației în România. Delegația a fost însoțită de 

un reprezentant al Ministerului Justiției din România, respectiv dna. Andreea PETCU, 

consilier pentru afaceri europene. 

 

Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat de dna. judecător Irina Cambrea, 

director adjunct responsabil cu formarea inițială, dna. Andra Ghebri, coordonator al 

departamentului de formare inițială și dna. Diana Mihăilă, coordonator al departamentului 

de formare continuă.  

 

Vizita la Institutul Național al Magistraturii se înscrie în seria de întâlniri pe care delegaţia 

oficialilor străini le-au avut cu reprezentanţi ai instituţiilor din cadrul sistemului judiciar 

român în perioada 23 – 24 aprilie 2018. 

 

Având în vedere interesul manifestat de oaspeți în ceea ce priveşte formarea magistraţilor, 

rolul Institutului Naţional al Magistraturii în domeniu, precum şi obiectivele pe care acesta şi 

le propune prin strategiile sale de formare, pe parcursul întâlnirii au fost prezentate aspecte 

legate de modul organizare și funcționare a Institutului, modul de concepere şi elaborare a 

programelor de formare profesională, iniţială şi continuă, conţinutul programelor de formare 

destinate auditorilor de justiţie şi magistraţilor în funcţie și implementarea acestora, 

personalul de instruire, metodologiile de evaluare utilizate, precum şi implicarea Institutului 

în activități de formare având caracter internațional. Cu aceeași ocazie distinsa delegație a 

prezentat părții române particularitățile propriului sistem privind recrutarea și formarea 

magistraților. 

 

În încheierea vizitei efectuate la Institutul Național al Magistraturii, reprezentanții ambelor 

state şi-au exprimat interesul privind menţinerea raporturilor de bună colaborare şi în viitor. 
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