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ANUNŢ 
 

privind rezultatele procedurii de selecţie în vederea participării la Programul De Schimb CEPOL CT2,  
organizat de către CEPOL Europe în anul 2018 

 
 

Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutului Național al Magistraturii (în 

continuare, INM) în data de 4 iulie 2018, privind declanșarea procedurii de selecție în vederea 

participării la Programul De Schimb CEPOL CT2 2018, a fost depusă o candidatură, în termen şi însoţită 

de avizul prevăzut de art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în 

misiune temporară în străinătate de către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, 

Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea 

procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014.  

 

La realizarea selecției au fost avute în vedere criteriile menționate în anunțul de selecție, 

respectiv: 

- relevanța programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea 

cerută pentru curs;  

- neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională; 

- posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la care va avea acces 

prin participarea la programul de pregătire. 

Fiecare criteriu a fost analizat corelativ cu condiția cunoașterii temeinice a limbii engleze. 

La aprecierea relevanței programului pentru activitatea profesională au fost avute în vedere 

informațiile rezultate din scrisorile de intenție și CV-ul candidatului referitoare la specializarea în 

domeniile vizate de schimburile de experienţă CEPOL prezentate în descriere. 

Neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională a fost apreciată prin raportare 

la informaţiile furnizate de candidat în CV şi cele care rezultă din baza de date a INM cu participări 

internaţionale. 

Criteriul privind posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care 

va avea acces prin participarea la programul de schimb a fost apreciat prin raportare la informațiile 
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relevante furnizate în CV (de ex. calitatea de tutore de practică, formator INM, doctor/doctorand 

etc.). 

Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze s-a realizat prin raportare la informațiile 

rezultate din CV şi formular de înregistrare, toate coroborate şi cu informaţii din certificatul lingvistic 

deţinut de candidat. 

Aplicarea în concret a criteriilor menționate la candidatura depusă a condus la următoarele 

rezultate: 

a) criteriul relevanței programului de schimb pentru activitatea profesională a fost apreciat ca 

fiind îndeplinit; 

b) în aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internațională, s-a 

constatat neparticiparea la seminarii internaţionale în ultimii 3 ani; 

c) condiția privind posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la 

care va avea acces prin participarea la programul de schimb s-a apreciat că este îndeplinită; 

d) aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii de desfăşurare a stagiului (limba engleză) s-a 

realizat prin raportare la informațiile rezultate din CV, toate coroborate şi cu informaţii din certificatul 

lingvistic deţinut de candidat. 

 Astfel, s-a constatat că magistratul care și-a depus candidatura în vederea participării la 

această acțiune de formare îndeplinește această condiție. 

În urma aplicării criteriilor sus-menționate, comisia de selecție decide selectarea în vederea 

participării la lucrările programului de schimb a domnului procuror Mihai-Adrian DINU – Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Constanţa. 

 
CEPOL va avea insă libertatea de a selecţiona din lista propusă de INM, acei candidaţi care 
corespund obiectivelor şi modului în care programul de schimb va fi conceput. 

 


