Recrutarea a 7 coordonatori de practică
pentru auditorii de justiţie din anul II de studiu în cadrul parchetelor
- Centralizarea rezultatelor în urma parcurgerii procedurii de selecţie din perioada 19
martie 2018 – 26 octombrie 2018
În baza prevederilor art. 108, alin 1, din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară cu modificările şi completările ulterioare, INM a anunţat la data de 19 martie 2018
declanşarea procedurii de recrutare pentru ocuparea a 7 posturi de coordonator de practică la
parchete – pentru auditorii de justiţie din anul II de studiu, în cadrul Departamentului de
formare iniţială, cu respectarea formelor de publicitate impuse de prevederile Statutului
personalului de instruire al INM (aprobat prin Hot. CSM 531/2012), termenul limită pentru
depunerea candidaturilor fiind 19 aprilie 2018.
În urma publicării anunţului, au fost înregistrate următoarele candidaturi:

Nr.
Crt.
1.

Instanță/parchet

Locuri vacante

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Baia Mare

1

Candidați
Bianca Dana Carnariu
Marian Clement Virgil

2.

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Oradea

1

Mircea Florin Munge
Vlad Dumitru Bradea

3.
4.

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Târgu Jiu
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Pitești

1
1

Michaela Loredana Teodorescu
Carmen Mihaela Olaru
Ion Teodor Valentin
Nicolae Argeșanu

Într-o primă etapă, eliminatorie, comisia de selecţie a evaluat, pe baza documentaţiei
transmise, admisibilitatea dosarelor de înscriere sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerinţe,
stabilite de Statutul personalului de instruire:
a)
respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
b)
respectarea documentaţiei de înscriere indicate în anunţul cu privire la recrutare;
c)
vechimea în magistratură sau în profesie şi o bună reputaţie în domeniul în care
activează;
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d)
e)
f)
g)

experienţa profesională în domeniul specific postului scos la concurs;
lucrările publicate, dacă este cazul;
cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
cunoştinţe operare calculator.

În urma evaluării admisibilităţii dosarului de înscriere comisia de selecţie a acordat
calificativul „recomandabil” următorilor candidați:
1. Bianca Dana Carnariu
2. Mircea Florin Munge
3. Vlad Dumitru Bradea
4. Michaela Loredana Teodorescu
5. Carmen Mihaela Olaru
6. Ion Teodor Valentin
7. Nicolae Argeșanu
Aceștia s-au calificat pentru următoarea etapă eliminatorie, constând într-un interviu
în faţa comisiei de selecţie, criteriile de evaluare fiind următoarele (punctaj de la 1 la 10):
a)
capacitatea de comunicare şi relaţionare în lucrul cu adulţii;
b)
cunoştinţe disciplinare aprofundate, raţionamente, susţinerea argumentată a
punctelor de vedere;
c)
capacitate de documentare din diverse surse, în limba română şi, după caz, în
limbi de circulaţie internaţională;
d)
capacitatea de planificare şi organizare;
e)
cunoştinţe şi abilităţi didactice (metode de formare şi tehnici de evaluare);
f)
disponibilitatea de a colabora, de a contribui şi de a se integra în cadrul
instituţional (INM, catedră etc.)
Interviul s-a desfăşurat în data de 31 iulie 2018, potrivit programării comunicate
candidaţilor.
După susţinerea probei interviului, comisia de selecţie a realizat un clasament al
candidaţilor, acordând punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile indicate mai sus,
constatând că procurorii Carmen Mihaela Olaru, Nicolae Argeșanu, Michaela Loredana
Teodorescu, Bianca Dana Carnariu, Mircea Florin Munge și Vlad Dumitru Bradea au depășit
punctajul minim 8, calificându-se pentru următoarea probă.
În cea de a treia etapă a procedurii de recrutare, candidații la posturile de
coordonator de practică au fost supuși evaluării în cadrul unei perioade de probă de o lună, în
perioada 03.09.2018-01.10.2018.
La finalizarea perioadei de probă, timp în care candidații au desfășurat activitate
specifică coordonatorilor de practică, respectiv corectarea caietelor de practică ale auditorilor
de justitie de anul II, promotia 2018, candidații au fost invitați să întocmească un raport al
perioadei de probă, pe care l-au depus la INM, împreună cu rezultatele activitații de corectare.
Pe lângă corectarea caietelor de practică, candidații au oferit auditorilor de justiție un feedback
util cu privire la actele întocmite de aceștia, observații generale și eventuale recomandări de
îmbunătățire.
De asemenea, auditorii de justiţie cu care au colaborat candidații pe durata perioadei de
probă au completat scurte chestionare de evaluare. Chestionarele completate au fost înaintate
comisiei de selecţie, având caracter consultativ.
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Astfel, în urma evaluării corespunzătoare etapei susţinerii perioadei de probă, comisia
de selecţie, acordând punctaje de la 1 la 10, a constatat că toți candidații au depășit punctajul
minim 8 și a întocmit clasamentul centralizat al candidaţilor, după cum urmează:
1. Nicolae Argeșanu
2. Mircea Florin Munge
3. Michaela Loredana Teodorescu
4. Vlad Dumitru Bradea
5. Carmen Mihaela Olaru
6. Bianca Dana Carnariu
recomandând pentru recrutare pe domnii procurori Mircea Florin Munge (Parchetul de pe
lângă Judecătoria Oradea), Nicolae Argeșanu (Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești),
Michaela Loredana Teodorescu (Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu) și Bianca
Dana Carnariu (Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare).
În conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 71 și art. 161 din Statutul personalului de
instruire, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 531/2012, cu modificările și completările
utlerioare, candidații care au obținut punctajul minim 8, dar pentru care nu s-a făcut propunerea
de recrutare din lipsa locurilor disponibile, vor fi trecuți pe o listă de rezervă, din cadrul căreia
Consiliul Științific poate propune Consiliului Superior al Magistraturii, în eventualitatea
identificării necesității ocupării unui alt post în domeniul de referință, numirea în calitate de
coordonator de practică a unei persoane în maximum un an de la încheierea procedurii de
recrutare.
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