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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 4 din data de 19.04.2018 

 

Art. 1.  (1) În temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al Institutului Național 

al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 531/2012, ia act de 

situația centralizată a evaluării formatorilor implicați în activitatea de formare inițială aferentă anului 2017 

(anexa 1).  

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

 

Art. 2 (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) doamna Denis GHERVASE, judecător la Tribunalul Dolj și membru GEMME-European Association 

of Judges for Mediation, la seminarul cu tema “Implementarea și dezvoltarea sistemului medierii în România” 

(București, 14-15 iunie 2018); 

 b) domnul comisar șef Romică POTORAC, Director al Institutului de Criminalistică al IGPR pentru 

seminarele cu tema “Criminalistică”  (București, 11-13 iunie 2018, 15-17 octombrie 2018). 

(2) Suportarea de către Institutul Național al Magistraturii a costurilor aferente transportului, 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. 3. (1) Decide declanșarea procedurii de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Drept 

constituțional în cadrul Departamentului de formare profesională inițială și aprobă componența comisiei de 

selecție (anexa 2). 

(2) Decide declanșarea procedurii de recrutare a unui formator colaborator la disciplina Dreptul muncii în 

cadrul Departamentului de formare profesională continuă și aprobă componența comisiei de selecție (anexa 

3). 
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(3) Decide reluarea procedurii de selecție pentru recrutarea a 2 formatori cu normă întreagă la disciplina Drept 

civil și Drept procesual civil în cadrul Departamentului de formare profesională inițială și Departamentului de 

formare profesională continuă. 

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

 

Art. 4. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. j) 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 modificarea Regulamentul Institutului 

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

(anexa 4). 

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

 

Art. 5 (1) Aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și Consiliul 

Național pentru Combaterea Discriminării (anexa 5). 

(2) Hotărârea se va înainta Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. 

 

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Regulamentul privind evaluarea activității profesionale 

a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

676/2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii 

forma actualizată a Programului special de formare continuă a              , disciplinele la care vor fi organizate 

cursurile, tematica și bibliografia pentru examenul prevăzut de dispozițiile art. 46 alin. (1) din Regulamentul 

privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor (anexa 6). 

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

 

 

 

 

Judecător Cristina ROTARU-RADU  

        Director INM  


