ANUNȚ
privind rezultatele selecŃiei la seminarul cu tema „Linguistics seminar on the vocabulary of Cybercrime”, organizat la
Lublin (Polonia), în perioada 5-7 iulie 2017
În total, în cadrul procedurii de selecție au fost depuse candidaturi de către 3 magistrați, toate în termen.
La realizarea procedurii de selecție au fost avute în vedere criteriile menŃionate în anunŃul publicat pe site-ul INM:
 relevanŃa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională;
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin participarea la
seminar;
 cunoașterea temeinică (nivel minim B2) a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de
candidați.
Aplicarea în concret a criteriilor de selecŃie s-a făcut după cum urmează:
a) Criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului a fost considerat îndeplinit pentru toate
candidaturile înscrise în procedura de selecție;
b) Criteriul posibilităŃii şi disponibilităŃii magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin participarea la
seminar s-a considerat a fi întrunit de toate candidaturile.
c) În aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internaŃională s-a constatat că toți cei 3 candidați
înscriși în procedura de selecție figurează cu ultima participare internațională în anul 2016. În acest context, ordinea de
prioritate între candidaturi a fost stabilită în funcție de tipul /durata activității de formare la care a fost înregistrată
participarea (seminar, stagiu de lungă durată, program de schimb etc.).
În aplicarea criteriului au fost avute în vedere informaŃiile furnizate de candidaŃi în CV-uri şi informaŃiile din baza de date
gestionată de INM privind participările internaŃionale ale magistraŃilor.
Condiția bunei cunoașteri a limbii engleze s-a considerat îndeplinită pentru toate candidaturile înscrise în procedura de
selecție.
Având în vedere cele de mai sus, în urma procedurii de selecție, INM decide selectarea, în vederea participării la
seminar, în ordine a următorilor magistrați:
1.
2.

Domnul procuror Ștefan BALABAN – DIICOT, Biroul Teritorial Vâlcea
Domnul judecător Damian Marius MITEA – Curtea de Apel Constanța

De asemenea, se decide includerea în lista de rezervă a domnului procuror Silviu NEAGU – Parchetul de pe lângă
Judecătoria Onești.
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