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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 8 din data de 12.09.2018 

 

Art. 1.  (1) Aprobă componența echipei de formatori care activează în cadrul formării inițiale pe durata celui 

de al doilea semestru al anului I de formare 2018 (anexa 1).   

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

Superior al Magistraturii, spre aprobare.  

 

Art. 2 (1) Aprobă componența comisiei de evaluare a caietelor de practică aferente stagiului în cadrul formelor 

de exercitare a profesiei de avocat 2018, după cum urmează: 

1. Doamna Roxana RIZOIU – formator cu normă întreagă al INM; 

2. Domnul procuror Tudorel ȘTEFAN - formator cu normă întreagă al INM. 

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

 

Art. 3. (1) Aprobă completarea Programului de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 

2018 cu 2 seminare având ca temă criminalitatea economico-financiară (anexa 2). 

(2) Aprobă completarea Programului de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2018 cu 

un seminar în domeniul dreptului concurenței, organizat de Academia de Drept European (ERA) în cadrul 

programului Provision of Training Programme to National Judges in EU Competition Law (anexa 3). 

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

Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 4. (1) Decide reluarea procedurilor de recrutare a 7 coordonatori de practică  în cadrul instanțelor și 

parchetelor. 

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

 

Art. 5. (1) Decide menținerea doamnei Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU ca formator colaborator la 

disciplina Dreptul familiei, în urma pensionării. 
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(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor și se va înainta Consiliului Superior 

al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sau 

examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor aprobat prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 320/2006, cu modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior al 

Magistraturii data, locul, tematica şi bibliografia concursului sau examenului pentru numirea în funcții de 

conducere a judecătorilor și procurorilor, sesiunea septembrie-decembrie 2018 (anexa 4). 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului concursuri, examene și politici publice și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

 

Judecător Cristina ROTARU-RADU  

        Director INM  


