REZULTATELE
procedurii de preselecţie a magistraţilor participanţi la seminarele în materia mărcilor și
desenelor și modelelor comunitare, organizate de Oficiul pentru Armonizarea în Piața Internă
(OHIM), la Alicante (Spania) în perioada 23-24 februarie 2016, 4-5 mai 2016 și
7-8 noiembrie 2016

Urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutul Național al Magistraturii, pentru cele 3
seminare organizate de Oficiul pentru Armonizarea în Piața Internă (OHIM) au fost depuse candidaturi
după cum urmează: 4 candidaturi (în termen), pentru seminarul organizat în perioada 23-24 februarie
2016; 4 candidaturi (în termen) pentru seminarul organizat în perioada 4-5 mai 2016; 7 candidaturi
(în termen) pentru seminarul organizat în perioada 7-8 noiembrie 2016.
Pentru fiecare din cele trei seminare a fost realizată o procedură de preselecție distinctă, în care
au fost avute în vedere criteriile menţionate în anunţul publicat pe site-ul INM:
a) relevanţa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea
cerută pentru curs;
b) neparticiparea la alte forme de pregătire internaţională;
c) posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces
prin participarea la seminar.
d) cunoașterea temeinică a uneia din limbile de desfășurare a programului de pregătire,
atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

Aplicarea în concret a criteriilor de selecţie s-a făcut după cum urmează:
1. Pentru seminarul organizat în perioada 23-24 februarie 2016
a) Condiția relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului/specializarea
cerută pentru curs s-a considerat a fi întrunită în cazul a două candidaturi, cei doi magistrați fiind
desemnați în complete specializate în soluționarea cauzelor de proprietate intelectuală, în cadrul
Tribunalului București, instanța competentă, potrivit dispozițiilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și
indicațiile geografice, să soluționeze în primă instanță litigiile având ca obiect mărci comunitare. În
aplicarea acestui criteriu au fost avute în vedere informațiile furnizate de candidați în CV-uri, scrisorile
de intenție, precum și telefonic.
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b) Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va
avea acces prin participarea la seminar s-a considerat a fi întrunit de ambele candidaturi care
îndeplinesc condiția menționată la lit. a);
c) Ordinea de clasificare a celor doi candidați s-a realizat în funcție de criteriul neparticipării la
alte forme de pregătire internaţională, fiind acordată prioritate candidatului care nu figurează cu nicio
participare la acțiuni de formare internaționale. În aplicarea acestui criteriu au fost avute în vedere
informaţiile furnizate de candidaţi în CV-uri, cât şi informaţiile din baza de date gestionată de INM
privind participările internaţionale ale magistraţilor.
d) Aprecierea cunoaşterii limbii străine s-a realizat pe baza datelor rezultate din certificatele
depuse de candidaţi, a informaţiilor relevante în acest sens care au rezultat din CV-uri, acestea din
urmă coroborate şi cu informaţii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii străine,
realizată de candidaţi cu ocazia înscrierii la alte programe de formare, disponibile în baza de date
gestionată de INM.
Toate candidaturile au fost însoțite de avizul privind participarea, prevăzut de dispozițiile 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.

2. Pentru seminarul organizat în perioada 4-5 mai 2016
a) Având în vedere tema seminarului, care vizează aspecte penale ale dreptului proprietății
intelectuale, respectiv măsura confiscării în cazul infracțiunilor în domeniul proprietății intelectuale,
condiția relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului/specializarea cerută
pentru curs s-a considerat a fi întrunită în cazul candidaturii aparținând magistratului care își
desfășoară activitatea în cadrul secției penale. În aplicarea acestui criteriu au fost avute în vedere
informațiile furnizate de candidați în CV-uri, scrisorile de intenție, precum și telefonic.
b) Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va
avea acces prin participarea la seminar s-a considerat a fi întrunit de candidatura menționată la lit. a);
c) Aprecierea cunoaşterii limbii străine s-a realizat pe baza datelor rezultate din certificatele
depuse de candidat, informaţiilor relevante în acest sens care au rezultat din CV, acestea din urmă
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coroborate şi cu informaţii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii străine, realizată cu
ocazia înscrierii la alte programe de formare, disponibile în baza de date gestionată de INM.
Toate candidaturile au fost însoțite de avizul privind participarea, prevăzut de dispozițiile 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.

3. Pentru seminarul organizat în perioada 7-8 noiembrie 2016
a) Condiția relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului/specializarea
cerută pentru curs s-a considerat a fi întrunită în cazul a două candidaturi, prin desemnarea în complet
specializat în soluționarea cauzelor de proprietate intelectuală, respectiv recunoașterea, prin hotărâre
a colegiului de conducere al instanței, a specializării în domeniul dreptului proprietății intelectuale. În
aplicarea acestui criteriu au fost avute în vedere informațiile furnizate de candidați în CV-uri, scrisorile
de intenție și telefonic.
b) Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va
avea acces prin participarea la seminar s-a considerat a fi întrunit de ambele candidaturi menționate la
lit. a);
c) Stabilirea rezultatului final al preselecției s-a realizat prin aplicarea criteriului neparticipării
la alte forme de pregătire internaţională, unul dintre candidați fiind propus în vederea participării
pentru un seminar organizat în anul 2016 în cadrul aceluiași proiect.
d) Condiția privind cunoașterea limbii străine s-a considerat a fi îndeplinită, sens în care au fost
avute în vedere informațiile rezultate din certificatele depuse de candidaţi, CV-uri, coroborate şi cu
informaţii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii străine, realizată de candidaţi cu
ocazia înscrierii la alte programe de formare, disponibile în baza de date gestionată de INM.
Toate candidaturile au fost însoțite de avizul privind participarea, prevăzut de dispozițiile 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.
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Urmare a aplicării criteriilor menţionate, INM va propune organizatorilor, în vederea realizării
selecției finale, în ordine, următorii magistrați în vederea participării:

a) Pentru seminarul organizat în perioada 23-24 februarie 2016 (referitor la problematica
mărcilor conținând elemente slab distinctive/lipsite de distinctivitate):
1. Doamna judecător Sanda PĂUN, Tribunalul București, Secția a V-a civilă
2. Doamna judecător Cristina Raluca RADU, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă

b) Pentru seminarul organizat în perioada 4-5 mai 2016 (privind confiscarea în cazul
infracțiunilor în domeniul proprietății intelectuale):
Doamna judecător Denis Gabriela GHERVASE, Președintele Secției penale și pentru cauze cu
minori, Tribunalul Dolj

c) Pentru seminarul organizat în perioada 7-8 noiembrie 2016 (privind etichetele false):
Doamna judecător Roxana STANCIU, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă

Selecția finală a participanților va fi realizată de OHIM.
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