ANUNȚ
privind persoanele selectate să participe în cadrul seminariile transnaționale e-NACT organizate de Centrul pentru
Cooperare Judiciară (CJC) în anul 2018
Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutului Național al Magistraturii (în continuare, INM) la
data de 13 februarie 2018, al cărui termen de înscriere a fost prelungit în data de 5 martie 2018, privind lansarea
procedurii de înscriere pentru seminariile transnaționale e-NACT organizate de Centrul pentru Cooperare Judiciară
(CJC) în anul 2018, comisia de selecția a procedat la selectarea magistraților români înscriși la următoarele seminarii:
1. “Freedom of expression”, 11-12 iunie 2018, Florența Italia (Institutul Universitar European – EUI);
2. “Social rights in Labour law”, 4-5 octombrie 2018, Bruxelles, Belgia (Free University of Brussels);
3. “Children protection”, 3-4 decembrie 2018, Florența, Italia (Universitatea din Florența).
Toate candidaturile au fost însoțite 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, în primul rând, cele două criterii principale impuse de
organizatori (CJC), respectiv:
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională în domeniul vizat de seminar;
2. Cunoştinţe avansate de limbă engleză.
În situația în care criteriile impuse de organizator nu s-au dovedit suficiente în departajarea candidaților (se
au în vedere aici acele cazuri în care doi sau mai mulți candidați îndeplinesc, în egală măsură, atât condițiile privind
nivelul de cunoaștere al limbii engleze, cât și pe cele legate de cunoștințele generale și experiența în domeniul
migrației și dreptului la azil) comisia de selecție a procedat la aplicarea criteriilor generale utilizate în selecțiile
efectuate de INM privind participarea magistraților români la programele internaționale de formare (Anexa 1 la
Hotărârea Consiliului Științific INM nr. 8/12.05.2015) și anume:



relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută
pentru curs;



neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională;



posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin
participarea la programul de pregătire.

La realizarea selecţiei s-a ţinut seama de următoarele aspecte:
1. Opţiunile formulate de candidaţi pentru fiecare seminar;
2. O persoană nu poate fi selectată decât pentru un singur seminar e-NACT;
3. INM a propus pentru fiecare dintre seminarii un număr de două persoane, dată fiind solicitarea
transmisă din parte organizatorilor (CJC), precum și specificul seminariilor organizate în
cadrul proiectelor cu finanțare europeană, unde numărul de participanți din fiecare țară
invitată este fix;

În continuare sunt expuse modul de realizare şi rezultatele selecţiei pentru fiecare dintre cele trei inariile
transnaționale e-NACT organizate de CJC în anul 2018:
I. “Freedom of expression”, 11-12 iunie 2018, Florența Italia (Institutul Universitar European – EUI);
Pentru acest seminar au fost înregistrate nouă candidaturi, după cum urmează:
La realizarea selecţiei au fost înlăturaţi cei care au fost deja selectați de INM pentru unul dintre celelalte
seminarii e-NACT.
În acest context, au fost analizate cu prioritate cele două criterii de selecție stabilite de CJC.
După aplicarea în concret a criteriilor menționate la candidaturile depuse, s-a constatat că toți candidații
îndeplineau în egală măsură criteriile impuse de organizatori.
În continuare, comisia de selecție a procedat la aplicarea criteriilor generale utilizate în selecțiile efectuate
de INM privind participarea magistraților români la programele internaționale de formare (Anexa 1 la Hotărârea
Consiliului Științific INM nr. 8/12.05.2015) și anume:
a. criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a fost apreciat ca fiind îndeplinit de toate
candidaturile având în vederea activitatea profesională desfășurată de aceștia în domeniul ce face
obiectul seminarului, astfel cum s-a demonstrat în analiza celui de-al doilea criteriu impus de
organizatori;
b. în aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internațională, s-a constatat că toți
candidații figurau în baza de date a INM cu participări anterioare programate în 2018,, sau desfășurate
în 2017 și 2016. Având în vedere numărul de locuri acordate României pentru acest seminar (2 locuri),
comisia a procedat la selectarea candidatului cu ultima participare din 2016, alături de candidatul cu
ultima participare din 2017 cu cel mai mic număr de participări internaționale anterioare, ordonați în
funcție de criteriul celei mai recente participări anterioare;
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c. în aplicarea condiției privind posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la

care va avea acces prin participarea la seminar, s-a apreciat că toți candidații beneficiază de această
posibilitate în baza funcției pe care o dețin și și-au exprimat totodată disponibilitate în acest sens în
conținutul scrisorilor de intenție.
Având în vedere cele de mai sus, au fost selectați în vederea participării la lucrările seminarului următorii:
1. Flucuș Georgiana – Judecătoria Sectorului 2 București;
2. Toma Claudia – Judecătoria Târgu Mureș.
II.“Social rights in Labour law”, 4-5 octombrie 2018, Bruxelles, Belgia (Free University of Brussels);
Pentru acest seminar au fost înregistrate cinci candidaturi, după cum urmează:
La realizarea selecţiei au fost înlăturaţi cei care au fost deja selectați de INM pentru unul dintre celelalte
seminarii e-NACT.
În acest context, au fost analizate cu prioritate cele două criterii de selecție stabilite de CJC.
După aplicarea în concret a criteriilor menționate la candidaturile depuse, s-a constatat că toți candidații
îndeplineau în egală măsură criteriile impuse de organizatori, mai puțin unul dintre candidați care nu era specializat
în dreptul muncii.
În continuare, comisia de selecție a procedat la aplicarea criteriilor generale utilizate în selecțiile efectuate
de INM privind participarea magistraților români la programele internaționale de formare (Anexa 1 la Hotărârea
Consiliului Științific INM nr. 8/12.05.2015) și anume:
d. criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a fost apreciat ca fiind îndeplinit de toate
candidaturile având în vederea activitatea profesională desfășurată de aceștia în domeniul ce face
obiectul seminarului, astfel cum s-a demonstrat în analiza celui de-al doilea criteriu impus de
organizatori;
e. în aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internațională, s-a constatat că toți
candidații figurau în baza de date a INM cu participări anterioare programate în 2018, sau desfășurate
în 2017. Având în vedere numărul de locuri acordate României pentru acest seminar (2 locuri), comisia
a procedat la selectarea candidaților cu ultima participare din 2017, ordonați în funcție de criteriul
numărului/duratei participărilor anterioare;
f. în aplicarea condiției privind posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la
care va avea acces prin participarea la seminar, s-a apreciat că toți candidații beneficiază de această
posibilitate în baza funcției pe care o dețin și și-au exprimat totodată disponibilitate în acest sens în
conținutul scrisorilor de intenție.
Având în vedere cele de mai sus, au fost selectați în vederea participării la lucrările seminarului următorii:
1. Bodean Claudia – Curtea de Apel Constanța;
2. Duca Maria Violeta – Curtea de Apel București;
III. “Children protection”, 3-4 decembrie 2018, Florența, Italia (Universitatea din Florența).
Pentru acest seminar au fost înregistrate șase candidaturi, după cum urmează:
La realizarea selecţiei au fost înlăturaţi cei care au fost deja selectați de INM pentru unul dintre celelalte
seminarii e-NACT.
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În acest context, au fost analizate cu prioritate cele două criterii de selecție stabilite de CJC.
După aplicarea în concret a criteriilor menționate la candidaturile depuse, s-a constatat că toți candidații
îndeplineau în egală măsură criteriile impuse de organizatori, mai puțin unul dintre candidați care nu era specializat
în dreptul familiei.
În continuare, comisia de selecție a procedat la aplicarea criteriilor generale utilizate în selecțiile efectuate
de INM privind participarea magistraților români la programele internaționale de formare (Anexa 1 la Hotărârea
Consiliului Științific INM nr. 8/12.05.2015) și anume:
g. criteriul relevanței seminarului pentru activitatea profesională a fost apreciat ca fiind îndeplinit de toate
candidaturile având în vederea activitatea profesională desfășurată de aceștia în domeniul ce face
obiectul seminarului, astfel cum s-a demonstrat în analiza celui de-al doilea criteriu impus de
organizatori;
h. în aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internațională, s-a constatat că toți
candidații figurau în baza de date a INM cu participări anterioare programate în 2018, sau desfășurate
în 2017 și în 2016. Având în vedere numărul de locuri acordate României pentru acest seminar (2 locuri),
comisia a procedat la selectarea candidatului cu ultima participare din 2016, alături de candidatul cu
ultima participare din 2017, ordonați în funcție de criteriul celei mai recente participări internaționale;
i. în aplicarea condiției privind posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la
care va avea acces prin participarea la seminar, s-a apreciat că toți candidații beneficiază de această
posibilitate în baza funcției pe care o dețin și și-au exprimat totodată disponibilitate în acest sens în
conținutul scrisorilor de intenție.
Având în vedere cele de mai sus, au fost selectați în vederea participării la lucrările seminarului următorii:
1. Mateiș Petronela Maria – Tribunalul Bacău;
2. Vădana Monica – Curtea de Apel Bacău.
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