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1. Dezvoltare instituțională

În cursul anului 2018, demersurile privind dezvoltarea capacității Institutului Național
al Magistraturii (INM) au vizat:

1.1.

Consolidarea corpului personalului de instruire
1.1.1. Formatori cu normă întreagă

În cursul anului 2018 a fost completată echipa de formatori cu normă întreagă, prin
ocuparea a 5 posturi vacante de formator aflate în structura organizațională a INM.
Astfel, prin Hotărârea CSM nr. 798/2018 au fost recrutați 3 formatori cu normă
întreagă în domeniul Dreptului penal și procesual penal, în domeniul Dreptului comercial și
la disciplina Drept administrativ. De asemenea, prin Hotărârea nr. 1066/2018, CSM a validat
numirea a 2 judecători în calitate de formatori cu normă întreagă la disciplina Drept civil și
drept procesual civil.
De asemenea, INM a declanșat în luna noiembrie 2018 trei proceduri de selecție
pentru ocuparea a 5 posturi vacante de formator cu normă întreagă, respectiv:
- 1 formator cu normă întreagă la disciplina Criminalistică;
- 2 formatori cu normă întreagă la disciplina Drept civil și drept procesual civil;
- 2 formatori cu normă întreagă la disciplina Drept penal și drept procesual penal.
1.1.2. Formatori colaboratori
La începutul anului 2018 au fost finalizate 8 proceduri de selecție a unor formatori
colaboratori începute în cursul anului 2017 pentru disciplinele Psihologie judiciară,
Management judiciar, Drept administrativ, Drept comercial, Dreptul muncii, Dezvoltare
personală și abilități non-juridice, Criminalistică și Combaterea corupției și a infracțiunilor
economico-financiare.
De asemenea, în perioada de referință, INM a declanșat și derulat 6 noi proceduri de
selecție pentru recrutarea a 11 formatori colaboratori în cadrul formării inițiale și continue,
în cadrul următoarelor discipline:
- Drept constituțional (1);
- Dreptul muncii (1)
- Drept penal și drept procesual penal (4);
- Drept civil și drept procesual civil (3);
- Dreptul Uniunii Europene (1);
- Dreptul familiei (1).
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În urma finalizării procedurilor de selecție amintite au fost recrutați, până la finalul
anului, 15 formatori colaboratori în cadrul Departamentelor de formare profesională inițială
și formare profesională continuă, după cum urmează:
- 3 la disciplina Drept comercial (HCSM nr. 251/2018 și HCSM nr.258/2018);
- 2 la disciplina Criminalistică (HCSM nr. 252/2018 și HCSM nr.1016/2018);
- 1 la disciplina Dezvoltare personală și abilități non-juridice (HCSM nr. 253/2018);
- 1 la disciplina Combaterea corupției și a infracțiunilor economico-financiare (HCSM
nr. 254/2018);
- 2 la disciplina Dreptul muncii (HCSM nr. 255/2018 și Hotărârea Consiliului științific
10/31.10.2018);
- 2 la disciplina Drept administrativ (HCSM nr. 256/2018 și HCSM nr. 257/2018);
- 1 la Drept constituțional (HCSM nr. 847/2018);
- 2 la disciplina Psihologie judiciară (HCSM nr. 426/2018);
- 1 la disciplina Management judiciar (HCSM nr. 427/2018).
1.1.3. Coordonatori de practică
INM a inițiat și finalizat în cursul anului 2018 4 proceduri de recrutare a unor
coordonatori de practică pentru desfășurarea stagiului practic pentru auditorii de justiție din
anul II, în urma cărora au fost recrutați, prin Hotărârile CSM nr. 1016 și 1067 din 2018, 6
coordonatori de practică în cadrul următoarelor centre de stagiu: Judecătoria Sectorului 1,
Judecătoria Constanța, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Pitești, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare și Parchetul de pe lângă
Judecătoria Târgu Jiu.
De asemenea, la finalul anului au fost declanșate 4 noi proceduri de selecție a 10
coordonatori de practică în cadrul următoarelor centre de stagiu: Judecătoria Arad,
Judecătoria Bistrița, Judecătoria Brăila, Judecătoria Baia Mare, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Bistrița, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava.
1.1.4. Menținerea calității de formator colaborator
Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (3) din Statutul personalului de instruire al Institutului
Național al Magistraturii aprobat prin Hotărârea CSM nr. 914/10.10.2018, în cazul
pensionării, la propunerea departamentului de specialitate, întemeiată pe evaluările făcute
conform art. 36 şi următoarele, directorul INM, cu avizul consultativ al Consiliului științific,
poate dispune menținerea calității de formator pentru anul respectiv.
Ținând seama de aceste dispoziții, pentru formatorii colaboratori care au obținut
calitatea de pensionari în cursul anului 2018 au fost culese date cu privire la activitățile
desfășurate de aceștia și ultimele evaluări obținute și s-a decis, prin Hotărârea Consiliului
științific nr. 11/2911.2018 , menținerea a 5 dintre aceștia în lista formatorilor pentru anul
2019.
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1.2. Încetarea calității de formator
În temeiul art. 39 alin. (1) și (5) din Statutul personalului de instruire al Institutului
Național al Magistraturii aprobat prin Hotărârea CSM nr. 914/10.10.2018, directorul INM a
propus încetarea calității pentru 14 formatori colaboratori ai INM pensionați. Propunerea
directorului INM a fost validată prin Hotărârea CSM nr. 1094/2018.

1.3. Modificări aduse Regulamentului Institutului Național al Magistraturii
În vederea consolidării capacității administrative și pentru eficientizarea activității
INM în contextul derulării proiectelor de mare anvergură, axate pe formarea judecătorilor și
procurorilor români, și anume Proiectul predefinit în domeniul formării profesionale și a
consolidării capacității instituționale în sistemul judiciar, în cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2020 și Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
Obiectivul specific 2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului
judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia,
Regulamentul INM aprobat prin Hotărârea CSM nr. 127/2007, cu modificările și completările
ulterioare a fost modificat prin Hotărârea CSM nr. 943/11.10.2018.
Astfel, a fost modificată structura organizatorică a Institutului, prin crearea unui birou
de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice, unui birou de
achiziții publice și informatică, unui compartiment juridic și unui compartiment de formare
profesională continuă descentralizată în cadrul Departamentului de formare profesională
continuă.

1.4. Adoptarea unui nou Statut al personalului de instruire al Institutului Naţional al
Magistraturii
Prin Hotărârea CSM nr. 914/10.10.2018 a fost aprobat noul Statut al personalului de
instruire al Institutului Național al Magistraturii, care a abrogat Statutul personalului de
instruire INM aprobat prin Hotărârea CSM nr. 531/19.06.2012, modificat și completat prin
Hotărârea CSM nr. 71/21.01.2016.
Ca urmare a experienței acumulate în anii anteriori prin aplicarea prevederilor
Statutului abrogat, au fost identificate o serie de aspecte care au impus modificări ori
reformulări cu caracter general și s-au constatat deficiențe de proces în ceea ce privește
recrutarea personalului de instruire și, de asemenea, o eficiență scăzută a prevederilor
privind procedurile de suspendare și încetare a calității de membru al personalului de
instruire. Astfel, cele mai importante amendamente au fost aduse prevederilor/capitolelor
privind procedura de recrutare a personalului de instruire, procedura de evaluare a
personalului de instruire și celor privind suspendarea și încetarea calității de formator sau
coordonator de practică.
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În ceea ce privește recrutarea personalului de instruire, cele mai importante
modificări și completări au vizat următoarele aspecte:
- În cazul procedurii de recrutare a formatorilor cu normă întreagă, anunţarea
concursului se face cu cel puţin 60 zile înainte de termenul limită prevăzut pentru depunerea
dosarelor de înscriere, iar candidații judecători sau procurori au obligația să solicite, în
termen de 10 zile de la publicarea anunțului, acordul secției corespunzătoare a CSM cu
privire la eventuala detașare;
- Se introduce condiția de vechime profesională de minim 6 ani în funcția de judecător
sau procuror definitiv, iar în cazul altor categorii profesionale, minim 6 ani de la definitivarea
în profesie. Pentru candidații la potul de coordonator de practică, vechimea minimă este de
3 ani în funcția de judecător sau procuror definitiv.
- Se introduce condiția de experiență profesională de minim 3 ani în domeniul specific
postului de formator scos la concurs.
- Procedura de selecție a coordonatorilor de practică constă în 2 etape: evaluarea
admisibilității dosarelor de înscriere și un interviu susținut în fața directorului INM, pe baza
recomandării motivate a președintelui instanței sau a conducătorului parchetului.
- În cazul procedurii de selecție a formatorilor, clasamentul candidaților se realizează
în baza mediei aritmetice dintre nota obținută la interviu și nota obținută la secvența de
seminar.
- În cazul proiectelor cu finanțare externă, activitatea de formare se poate desfășura și
de către judecători, procurori sau alți specialiști, selectați ca formatori colaboratori, numai
pentru activitățile din proiecte și pe durata de implementare a acestora, potrivit unei
proceduri stabilite în cadrul acestor proiecte.
De asemenea, procedurile de suspendare și încetare a calității de
formator/coordonator de practică au suferit amendamente dintre care cele mai relevante
sunt:
- Prevederea suspendării în situația trimiterii în judecată prin rechizitoriu sau sesizarea
instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.
- Încetarea calității de coordonator de practică în cazurile de delegare, detaşare,
transfer, promovare, cu excepţia cazului în care delegarea se face într-o funcţie de
conducere la aceeaşi instanţă. Până la desemnarea unui nou coordonator de practică,
atribuţiile acestuia sunt preluate de preşedintele instanţei/conducătorul parchetului sau de
persoana desemnată de el, cu acordul acesteia.
- Completarea cazurilor pentru care se poate dispune revocarea personalului de
instruire cu următoarele cazuri:
a. aplicarea cu caracter definitiv a unei sancțiuni disciplinare în cadrul profesiei;
b. încălcarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
c. manifestări publice incompatibile cu calitatea de formator care sunt de natură
să aducă atingere activităţii de formare şi/sau să influenţeze negativ înţelegerea
corectă a valorilor specifice funcţiei;
d. lipsa disponibilităţii manifestate, timp de doi ani consecutiv, de a participa, la
cererea reprezentanţilor INM sau CSM, în calitate de formator, la activităţile de
formare organizate de INM/la coordonarea activităţilor de practică a auditorilor
de justiţie în cazul coordonatorilor de practică sau în comisiile de examene şi
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concursuri organizate de INM şi CSM ori la sesiuni de formare a formatorilor
organizate de INM.

1.5.

Personalul propriu – altul decât cel de instruire

În anul 2018, prin Hotărârea nr. 57/22.02.2018 privind stabilirea numărului maxim de
posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii, s-a majorat numărul de posturi aprobate
de la 85 la 95, după cum urmează:
 4 posturi de funcționar public;
 4 posturi de personal contractual;
 2 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.
După obținerea aprobării privind finanțarea celor 10 posturi a fost declanșată procedura de
ocupare a posturilor de funcționar public și a celor de personal contractual. În luna
decembrie a anului 2018 a fost ocupată o funcție publică de execuție de consilier superior în
cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ prin modalitatea de transfer,
pentru celelalte posturi procedura de ocupare fiind în curs de derulare la sfârșitul anului.
Dintre posturile finanțate vacante existente în structura organizatorică a INM înainte
de apariția H.G. nr. 57/22.02.2018 a fost ocupat un post de funcționar public de consilier
superior, prin modalitatea de detașare, în cadrul Departamentului economico-financiar și
administrativ.

1.6.

Dezvoltarea bazei materiale a INM

Din economiile înregistrate în prima parte a anului 2018, Institutul Național al
Magistraturii a reușit ca în ultimul trimestru al anului să achiziționeze servicii de înlocuire a
mochetei extrem de uzate cu care erau acoperite scările secundare, scara monumentală și
holul de la etajul 6 al clădirii. De asemenea, au fost achiziționate 15 mese de seminar pentru
dotarea unei săli de seminar pe care Institutul a preluat-o în folosință în anul 2018 de la
Ministerul Justiției.
1.7. Protocoale de colaborare încheiate de INM cu diverse instituții
În data de 13 ianuarie 2018, Institutul Național al Magistraturii a încheiat un protocol
de colaborare cu Institutul National de Pregătire al Practicienilor în Insolvență. Protocolul
vizează diseminarea, în scop preventiv, a informațiilor de interes pentru ambele părți,
precum și asigurarea unei formări profesionale de calitate în domeniul dreptului insolvenței.
Dat fiind interesul manifestat de către magistrații români pentru activitățile de
formare în materia combaterii discriminării, INM a continuat colaborarea cu instituțiile de
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profil, context în care, la data de 27 aprilie 2018, a încheiat un nou protocol de colaborare cu
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
Toate aceste protocoale vizează crearea unui cadru de colaborare între instituțiile
semnatare, având în vedere necesitatea asigurării unei formări complexe, cu scopul
îmbunătățirii pregătirii teoretice și practice a auditorilor de justiție, a judecătorilor și a
procurorilor, precum și continuarea dezvoltării de programe în colaborare cu instituții
relevante.
*
*

*
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2. Consiliul ştiinţific

În anul 2018, prin HCSM nr. 714/2018 au fost modificate atribuțiile Consiliului
științific, fiind abrogate prevederile referitoare la formularea de propuneri privind comisiile
de organizare, de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul concursurilor de admitere în profesie, absolvire a INM, capacitate, promovare în
funcții de execuție și numire în funcții de conducere.
Pe parcursul anului 2018 activitatea Consiliului științific a vizat, în mod preponderent,
proceduri de recrutare a personalului de instruire al INM, dar și probleme curente din
activitatea de formare inițială și continuă, rezultatul deciziilor adoptate regăsindu-se în
datele și informațiile menționate în secțiunile dedicate activităților de formare, personalului
de instruire și organizării de concursuri și examene din prezentul raport.
Cele mai importante decizii adoptate de Consiliul științific în anul 2018 au vizat:
- aprobarea Strategiei Institutului Național al Magistraturii pentru perioada 2018-2020;
- propuneri de modificare a Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, în
special în ceea ce privește structura organizatorică, prin înființarea de structuri noi (Biroul de
relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice, Biroul de achiziții
publice și informatică, compartimentul juridic, compartimentul de formare profesională
continuă descentralizată în cadrul Departamentului de formare profesională continuă) și
reorganizarea celor existente. De asemenea, a fost reglementată procedura de ocupare a
funcțiilor de conducere la nivelul structurilor organizatorice și durata mandatului șefilor de
compartimente, modificări aprobate de CSM prin Hotărârea nr. 943/2018.
- modificarea organigramei și statului de funcții din INM, conform noilor structuri
organizatorice;
- propuneri de modificare a Regulamentului privind concursul de admitere și examenul
de absolvire a INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
439/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind organizarea
și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012. Principalele propuneri au vizat structura
concursului de admitere la INM și admitere în magistratură (înlocuirea testului grilă de
verificare a raționamentului logic cu o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice),
modificarea punctajului minim de promovare a testului grilă de verificare a cunoștințelor
juridic (de la 70 la 60) și menținere probei cu rol de filtru, fără pondere în media finală,
ponderea notelor obținute la probele de concurs în media finală (80% - probă scrisă de
verificare a cunoștințelor juridice; 20% - interviu), modificarea componenței comisiei de
interviu (înlocuirea pedagogului cu un judecător).
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- modificarea Regulamentului de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție, în
sensul reglementării condițiilor în care auditorii de justiție beneficiază de alocarea de locuri
gratuite de cazare în căminul Institutului, respectiv de decontare a chiriei într-un plafon de
până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraților.
- reglementarea tipurilor de activități desfășurate la formare inițială și formare continuă
de către personalul de instruire, conform dispozițiilor art. 108 din Legea nr. 304/2004,
republicată, și stabilirea modalității de calcul a numărului de ore efectuate în cadrul formării
inițiale și continue de către formatorii colaboratori și coordonatorii de practică, în vederea
salarizării acestora la plata cu ora;
- modificarea Regulilor privind alegerea personalului de instruire al Institutului Național al
Magistraturii în Consiliul științific și a Procedurii privind alegerea reprezentanților
coordonatorilor de practică în Consiliul Pedagogic.

*
*

*
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3. Formarea inițială
Activitatea auditorilor de justiție de anul I este centrată pe aprofundarea
cunoștințelor teoretice prin aplicații practice și pe dezvoltarea abilităților specifice necesare
profesiilor de judecător și procuror, conform programelor analitice.
Formarea profesională aferentă anului al II-lea este axată pe activitatea desfășurată
de auditorii de justiție în cadrul instanțelor și parchetelor, îmbinată cu module teoretice și
dezbateri tematice, în conformitate cu programul de practică.
3.1.

Programele de formare inițială

I.
Pe parcursul anului 2018, formarea profesională a auditorilor de justiție din
anii I și al II-lea de studiu admiși în sesiunile concursurilor de admitere la INM din 2016 și
2017 s-a desfășurat conform Programului de formare inițială aprobat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 1167/09.11.2017. În anul 2018 au fost formați 198 auditori de justiție în
anul I și 188 auditori de justiție în anul al II-Iea.
Formarea profesională inițială a auditorilor de justiție, viitori judecători și procurori,
s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cu dispozițiile Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 127/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Programul de formare inițială pentru anul I de studiu aferent promoției de auditori
de justiție 2018 – 2019 a debutat la data de 8 ianuarie 2018 și a fost organizat sub forma a
două semestre: primul, cu o durată de 22 săptămâni, s-a desfășurat în perioada 8 ianuarie –
20 iulie 2018, iar cel de-al doilea, având durata de 11 săptămâni, s-a desfășurat în perioada 3
septembrie – 21 decembrie 2018.
Spre deosebire de structura modulară utilizată anterior, structura propusă pentru
primul an de formare a presupus studierea disciplinelor fundamentale – drept civil și
procesual civil, drept penal și procesual penal – pe parcursul întregului an I, ceea ce a permis
creșterea numărului de ore alocate acestor discipline, cu consecința posibilității de abordare
a întregii materii, inclusiv a aspectelor referitoare la căile de atac și la punerea în executare a
hotărârilor.
Pentru o abordare echilibrată a aspectelor de drept substanțial și a celor de
procedură, la disciplinele fundamentale a fost alocat un număr distinct de seminare și cursuri
pentru dreptul civil și dreptul procesual civil, respectiv dreptul penal și dreptul procesual
penal.
Programul de formare inițială pentru anul I – 2018 a prevăzut un număr mai mare de
ore și pentru celelalte discipline juridice (litigii cu profesioniștii, drept administrativ).
În ceea ce privește disciplinele care fie nu au fost studiate pe parcursul pregătirii
universitare, fie nu au fost aprofundate în cadrul facultății (jurisprudență CEDO și CJUE), au
fost incluse în programul de formare o serie de cursuri menite să asigure auditorilor de
justiție familiarizarea cu aceste materii, de o manieră unitară. Corelativ, a fost redus numărul
de ore de seminar alocat acestor două discipline.
Auditorii de justiție din anul I au efectuat două stagii de practică în cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor, în perioadele 5-23 martie 2018 și 3-21 decembrie 2018,
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pentru a avea posibilitatea de a cunoaște în mod direct activitățile pe care le desfășoară
judecătorii și procurorii și pentru a putea identifica diferitele aspecte de ordin administrativ
specifice activității.
II. În ceea ce privește programul de formare inițială pentru anul al II-lea (promoția
2017 – 2018), activitatea auditorilor de justiție a constat, în principal, în efectuarea stagiului
de practică în cadrul instanțelor și parchetelor, sub îndrumarea coordonatorilor de practică.
Aceste stagii au fost planificate în următoarele perioade: 8 ianuarie – 2 martie 2018 și 2 mai
– 20 iulie 2018.
Formarea profesională a auditorilor de justiție pe parcursul celui de-al doilea an a
avut ca obiectiv valorificarea pregătirii de care aceștia au beneficiat în decursul primului an și
facilitarea însușirii și dezvoltării abilităților practice.
Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu au continuat formarea în cadrul
Institutului prin integrarea în programul de stagiu a două module, cu caracter preponderent
practic. Primul a avut o durată de trei săptămâni (5 -23 martie 2018) și a cuprins cursuri și
seminare, atât pentru grupele de judecători, cât și pentru grupele de procurori. Disciplinele
abordate în cadrul primului modul au fost următoarele: drept civil și drept penal, dreptul
familiei, drept administrativ, criminalistică, litigii cu profesioniștii, combaterea discriminării,
medicină legală. Al doilea modul, având o durată de o săptămână (24 -28 septembrie 2018),
a cuprins, cu precădere, dezbateri tematice la disciplinele la care a fost susținut examenul de
absolvire (drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal, etică și organizare
judiciară). Modulele desfășurate în cadrul INM au avut drept scop completarea cunoștințelor
auditorilor de justiție prin analizarea unor teme care fie nu au fost abordate în anul I
(executarea silită, executarea hotărârilor judecătorești în materie penală, căile de atac,
insolvența persoanei juridice, societățile comerciale) și prin clarificarea unor teme întâlnite
pe parcursul efectuării stagiului, auditorii de justiție având posibilitatea de a le pune în
discuția formatorilor INM.
Programul de practică a inclus două săptămâni de stagiu încrucișat (16 – 27 aprilie
2018), o perioadă de stagiu la alte instituții cu o durată de o săptămână (2 – 6 aprilie 2018) și
o perioadă de stagiu în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat, desfășurată pe
parcursul a trei săptămâni (3 – 21 septembrie 2018).
În vederea realizării unei formări complete și complexe, auditorii de justiție de anul al II-lea au
efectuat stagii opționale în cadrul următoarelor instituții cu activitate relevantă pentru profesie:
Inspectoratul General al Poliției Române, Institutul Național de Criminalistică din cadrul IGPR,
Administrația Națională a Penitenciarelor, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Direcția de
probațiune din cadrul Ministerului Justiției, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

3.2.

Conferințe și evenimente în cadrul „Întâlnirilor de bun augur”

La data de 15 martie a fost organizat pentru auditorii de justiție un atelier tematic de
dreptul familiei, privind alienarea parentală. Atelierul, la care au participat 25 de auditori de
justiție, a fost susținut de judecători, procurori și un psiholog, specialist în domeniu. S-au
discutat probleme practice, cu exemplificări de cazuri concrete.
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La data de 25 aprilie 2018, INM a primit vizita Procurorului General al României,
pentru un dialog cu auditorii de justiție. Cu această ocazie, acesta a adresat mesajul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și le-a împărtășit auditorilor de
justiție din experiențele profesionale proprii.
La data de 13 septembrie 2018 a avut loc conferința cu tema „Rolul magistraților în
problematica diversității culturale”, care a constituit un prilej pentru auditorii de justiție de a
pune în discuție o temă complexă și de actualitate. Conferința a fost susținută de lector
universitar doctor Măriuca Oana Constantin.

3.3. Alte activități specifice formării inițiale
Evenimente ocazionate de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. În perioada 28 - 29
iunie 2018 s-a desfășurat, la Chișinău, prima ediție a concursului de referate adresat
audienților Institutului Național al Justiției din Republica Moldova și auditorilor de justiție ai
Institutului Național al Magistraturii din România, în baza Protocolului de colaborare semnat
în 2014 de cele două instituții de formare judiciară. Evenimentul a fost planificat cu ocazia
celebrării, în 2018, a împlinirii a 100 de ani de la desăvârșirea statului național român
realizată prin unirea provinciilor românești cu România. În acest context, auditorii de justiție
ai INM și audienții INJ au fost invitați să contribuie la marcarea acestei celebrări prin
realizarea de referate pe teme circumscrise Centenarului Marii Uniri. La concurs au participat
6 auditori de justiție români, 3 dintre ei fiind premiați pentru lucrările susținute.
Stagii de practică realizate de studenți ai facultăților de drept. În perioada 12 – 29
martie 2018, 13 studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității din București,
respectiv Facultății de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu au efectuat stagii în
cadrul Institutului Național al Magistraturii, menite să contribuie la formarea unei opinii cu privire
la traseul profesional de urmat după absolvirea studiilor universitare. În acest context au participat
la conferințe, seminare, activități specifice formării în anul al II-lea, în instanțe și parchete și
întâlniri cu auditori de justiție, formatori și reprezentanți ai departamentului de formare
inițială. De asemenea, în intervalele 16 aprilie – 4 mai 2018, 2 – 13 iulie 2018 și 5 – 30
noiembrie 2018, alți 14 studenți ai facultăților de drept au beneficiat de stagii în cadrul INM,
participând la activități similare.
Stagiu efectuat de auditori de justiție ai ENM. În perioada 29 ianuarie – 2 februarie
2018, Institutul Național al Magistraturii a primit în stagiu doi auditori de justiție ai Școlii
Naționale de Magistratură din Franța (Ecole Nationale de la Magistrature), care au parcurs
un program de schimb de experiență în România, mijlocit de Serviciul magistratului de
legătură de pe lângă Ambasada Franței la București. Stagiul a cuprins întâlniri cu
reprezentanți ai conducerii INM, cu formatori și auditori de justiție, participarea la sesiuni de
formare inițială, vizite în cadrul centrelor de stagiu, precum și în cadrul altor instituții
relevante pentru activitatea profesională a acestora, precum Curtea de Apel București,
Curtea Constituțională a României și Institutul Național de Criminalistică din cadrul IGPR.
Școala de vară desfășurată în cadrul formării continue. Potrivit tradiției inaugurate
în anul 2016, 11 auditori de justiție din anul al II-lea au participat, alături de judecători și
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procurori, la cea de a XV-a ediție a Școlii de vară cu tema ”Etică și deontologie”, organizată în
cadrul formării continue, la Sovata, în perioada 25 – 29 iunie 2018.
„Ziua Justiției” – CSM. Un număr de 53 de auditori de justiție au participat, la data
de 29 iunie 2018, la o manifestare de tipul „Porți Deschise” prilejuită de aniversarea „Zilei
Justiției”, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii la sediul său. Cu această ocazie au
fost prezentate activitatea instituției, detalii despre relația cu celelalte instituții, rolul CSM în
cariera magistraţilor iar vizitatorii interesați au fost invitați la un dialog cu membrii CSM.
Revista INM, THEMIS. Pe site-ul instituției au fost publicate nr. 1 și 2/2018 ale
Revistei Institutului, THEMIS. Acestea pot fi consultate prin accesarea următorului link:
http://inm-lex.ro/displaypage.php?p=167

*
*

*
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4. Formarea continuă
Programul de Formare Continuă la nivel Centralizat (PFC) 2018 a fost realizat după
metodologia urmată și anii anteriori, fiind rezultatul analizei mai multor documente: sinteza
răspunsurilor trimise de instanțe și parchete referitoare la domeniile (temele) pentru care
magistrații doresc să se organizeze acțiuni de formare în cursul anului 2018, propunerile
formatorilor INM referitoare la programul de formare continuă pentru anul 2018,
propunerile transmise de către partenerii instituționali ai INM, analiza datelor statistice
referitoare la numărul de opțiuni formulate de magistrați pentru seminariile de formare
continuă incluse în programul de formare continuă pentru anul 2017 raportat la numărul de
locuri oferite, analiza documentelor strategice ale Uniunii Europene, strategiile naționale,
sectoriale sau ale instituțiilor din cadrul sistemului judiciar s.a.
În urma analizei realizate, s-a apreciat că obiectivele formării reținute prin
programele de formare anterioare rămân valabile și pentru anul 2018, cu următoarea ordine
de prioritate:
1. Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraților;
2. Pregătirea magistraților în domeniul dreptului european: drept UE, CEDO,
cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală; consolidarea cooperării
europene și regionale;
3. Asigurarea pregătirii judecătorilor și procurorilor admiși în magistratură în
condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor;
4. Dezvoltarea abilităților non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea
unei punți de comunicare eficiente între magistrați și societate; implicarea judecătorilor și
procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiție.
Astfel, Programul de formare din anul 2018 a continuat, în linii mari, direcțiile de
formare trasate în perioada anterioară.
În continuarea demersului de unificare a practicii judiciare inițiat în anii anteriori au
fost organizate 5 întâlniri ale președinților secțiilor specializate, câte una pentru fiecare
dintre domeniile: drept civil, drept comercial, drept penal, dreptul muncii și asigurărilor
sociale, respectiv drept administrativ și financiar fiscal.
Au continuat eforturile pentru formarea specializată a magistraților, atât în domenii
noi, punctuale, în care s-a resimțit nevoia de informație, cât și în domenii clasice, în care s-a
apreciat că este necesară o viziune de ansamblu asupra materiei studiate.
De asemenea, au fost organizate activități de formare în materia drepturilor omului și
a dreptului Uniunii Europene, în materia cooperării judiciare internaționale, convinși fiind de
importanța și utilitatea unui astfel de demers, de necesitatea integrării magistratului român
în spațiul juridic european. A fost păstrată deschiderea internațională din ultimii ani, prin
invitarea unor formatori și experți străini, prin oferirea posibilității judecătorilor și
procurorilor din alte state membre de a participa la seminariile organizate de INM, prin
implicarea în proiectele internaționale implementate de EJTN sau de alte instituții de
formare din străinătate.
Un loc important l-a ocupat, și în acest an, preocuparea INM de a implica judecătorii
și procurorii români în deschiderea dialogului interprofesional, de a consolida relația dintre
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magistrați și societatea civilă, de a contribui la formarea unui magistrat adaptat realităților și
adaptabil în perspectiva provocărilor schimbării rapide a societății. Astfel, obiectivul vizând
formarea magistraților în ceea ce privește abilitățile non-juridice a ocupat o pondere
importantă, etica și deontologia profesională, medierea, combaterea discriminării, franceza
și engleza juridică fiind doar câteva dintre domeniile de formare care au tins spre realizarea
acestui deziderat.
În același timp, au continuat parteneriatele stabilite anterior cu o serie de instituții și
organisme, fapt ce a permis Institutului să rămână activ și alert la nevoile de formare ale
sistemului și la semnalele primite din afara acestuia. Alături de instituțiile sale partenere,
INM a fost în măsură să organizeze seminarii de formare centrate pe probleme de
actualitate, pentru a oferi informații relevante, dar și o abordare multidisciplinară și o
perspectivă interprofesională. Astfel, în anul 2018 INM a început sau a continuat derularea
activităților în cadrul unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, coordonate de
instituții partenere din țară și din Europa, cum sunt: Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (BERD), Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați (UNCHR), Academia de
Drept European de la Trier (ERA).
Cea mai mare parte a resurselor materiale și de timp a fost direcționată către
formarea magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor. În anul 2018 au beneficiat de aceste cursuri trei generații de
magistrați: în perioada ianuarie – martie 2018 cei 85 de magistrați (62 judecători și 23
procurori) recrutați prin sesiunea examenului de admitere din martie 2017 au parcurs
modulul 2 al cursurilor de formare, începute anul trecut și amânate pentru anul 2018,
urmare a rectificării bugetare intervenite în toamna anului 2017.
De asemenea, în perioada ianuarie – aprilie 2018 au parcurs modulul 1 al cursurilor
de formare cei 105 magistrați (72 de judecători și 33 de procurori) admiși în magistratură
prin examenul de admitere organizat în septembrie 2017, iar în perioada octombrie –
decembrie 2018 au urmat cursuri de formare cei 78 de magistrați (54 de judecători și 24 de
procurori) recrutați prin concursul de admitere în magistratură organizat în perioada martie
– iulie 2018.
Având în vedere faptul că ultimii doi ani au fost marcați, pe de o parte, de creșterea
numărului de concursuri de admitere în magistratură și a numărului de magistrați recrutați
prin această modalitate și, pe de altă parte, de o reducere a bugetului INM destinat formării
continue, faptul că, în ciuda solicitărilor succesive de rectificare bugetară înaintate de INM,
bugetul disponibil nu a permis formarea integrală a generațiilor recrutate în perioada
septembrie 2017 – septembrie 2018, INM a propus reducerea la 4 săptămâni a duratei
cursurilor de formare a magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor.
Concret, în cadrul PFC 2018 INM a organizat 70 de seminarii. Numărul redus al
activităților de formare, comparativ cu anii anteriori, a fost determinat, pe de o parte, de
încheierea marilor proiectelor cu finanțare externă (Mecanismul Financiar Elvețian și
Norvegian), iar pe de altă parte, de nivelul redus al fondurilor bugetare alocate.
Deși a înregistrat o scădere în raport de anii anteriori, activitatea a fost orientată spre
creșterea calității actului de formare, spre aprofundarea tematicii, spre acoperirea imediată
a nevoilor de formare apărute.
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De asemenea, importante eforturi au fost depuse pentru pregătirea implementării
proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453/MySMIS2014+
118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA), în valoare de 14.506.361,92 lei, a cărui finanțare a fost aprobată în
luna iunie 2018 și care se va desfășura pe o perioadă de 42 de luni, ultimele luni fiind
marcate de derularea procedurilor de achiziție de bunuri și servicii în cadrul acestui
program, respectiv de selecția echipelor de formatori care vor susține activitățile de formare
planificate.
În cadrul acestui proiect urmează a fi organizate 434 de activități de formare
profesională la nivel centralizat și descentralizat și vor fi elaborate 3 ghiduri de bune practici
în materia administrării probatoriului, tehnicilor de audiere și managementului judiciar.
Exprimată în cifre, activitatea de formare continuă realizată în cursul anului 2018
poate fi sintetizată astfel:
INM a organizat un număr de 70 de seminarii de formare continuă, la care s-a
înregistrat un număr de 1.412 de participări din partea judecătorilor, procurorilor și a
personalului de specialitate juridică asimilat magistraților (participări efective). Un număr de
1.266 de magistrați au participat la seminarii (diferența între numărul de participanți și
numărul de participări efective este motivată de faptul că unii magistrați au participat la mai
multe acțiuni de formare în cursul anului 2018).

În ceea ce privește numărul participărilor la acțiunile de formare continuă, evoluția
în timp a acestora poate fi ilustrată astfel:
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Așadar, în 2018 INM a format 18% din numărul magistraților din sistem, procent
obținut prin raportarea numărului de 1.266 participanți la seminariile de formare continuă la
numărul de 7.001 judecători și procurori din sistem1.

În ceea ce privește numărul opțiunilor formulate de magistrați la momentul
transmiterii listelor de seminarii la începutul anului 2018, 5.767 dintre aceștia (reprezentând
82% din sistemul judiciar) au formulat opțiuni de a participa la cel puțin una dintre acțiunile
organizate de INM.

1

Cifră menționată în Raportul privind starea justiției pentru anul 2017.
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Un număr total de 1.013 (17%) dintre magistrații care au formulat opțiuni au
participat la seminarii de formare continuă. Trebuie menționat faptul că numărul
participărilor este diminuat și de scăderea numărului activităților de formare, în fiecare an
fiind organizate activitățile permise de capacitatea instituțională a INM și de fondurile
disponibile, provenite de la bugetul de stat sau din surse extrabugetare. De asemenea, dintre
magistrații care au fost selectați și invitați să participe în urma opțiunilor formulate, unii nu
au răspuns invitației, aflându-se, în general din motive obiective, în imposibilitate de a se
prezenta.
*
*
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5. Formarea și evaluarea personalului de instruire

5.1. Formarea personalului de instruire al INM
În cadrul Programului de formare continuă al INM aprobat pentru 2018 a fost
organizată, în perioada 10-11 octombrie 2018, în colaborare cu Programul HELP al Consiliului
Europei, o sesiune de pregătire a 9 formatori. Scopul sesiunii de formare a formatorilor a fost
prezentarea metodologiei HELP de formare în domeniul drepturilor omului, a platformei elearning a Consiliului Europei, precum și a metodelor prin care formatorii pot lansa și
implementa cursuri tutorate la distanță.

5.2. Evaluarea personalului de instruire
Potrivit art. 36 alin. (2) din Statutul personalului de instruire al INM, aprobat prin
Hotărârea Plenului CSM nr. 914/2018, evaluarea personalului de instruire se realizează în
baza metodologiei adaptate fiecărui tip de formare, și privește personalul de instruire care a
participat în mod efectiv, în anul respectiv, la activitățile de formare din cadrul INM.
Procesul de evaluare a personalului de instruire implicat în activitățile de formare în
cursul anului 2017 a fost realizat în baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Consiliului
științific nr. 26 din 14 decembrie 2016. Potrivit art. 11 al Metodologiei amintite, începând cu
anul 2017, este evaluată și activitatea specialiștilor implicați în activitățile de formare
continuă.
Evaluarea a fost făcută de către comisia de evaluare numită prin Hotărârea Consiliului
științific nr. 18 din data de 2.11.2017, având în componență un director INM, un formator de
specialitate și specialistul INM în științele educației.
În ceea ce privește formarea inițială, criteriile în funcție de care s-a realizat evaluarea
au vizat eficiența metodelor de formare, relația de comunicare cu auditorii de justiție,
eficiența sesiunilor de formare derulate sub aspectul calității informațiilor transmise și a
utilității practice a cunoștințelor și abilităților dobândite de către auditorii de justiție,
coerența și eficiența planificării și organizării stagiului de practică, eficiența îndrumărilor
pentru procesul de învățare, precum și integrarea formatorului/coordonatorului de practică
în cadrul instituțional.
Pe parcursul anului 2017 au fost implicați în activitatea de formare inițială 82 de
formatori (din care 16 formatori cu normă întreagă, 63 formatori colaboratori și 3 specialiști
utilizați în condițiile art. 20 din Statutul personalului de instruire al INM) și 36 de
coordonatori de practică (dintre care 18 judecători și 18 procurori).
În majoritatea situațiilor a fost îndeplinită cerința existenței unui minim de 2/3 de
respondenți impusă de Metodologia de evaluare a personalului de instruire, informațiile
obținute în cursul procesului de evaluare fiind însă valorificate și în celelalte situații. În urma
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evaluării, un număr semnificativ de formatori au obținut calificativul foarte bine, iar cei
cărora le-a fost acordat calificativul bine au fost în număr de 11. În ceea ce privește
coordonatorii de practică, cerința existenței unui minim de 2/3 de respondenți a fost
îndeplinită pentru 6 dintre aceștia, fiind acordate 4 calificative foarte bine, respectiv 2
calificative bine.
După încheierea anului calendaristic de formare din cadrul componentei de formare
continuă, în perioada ianuarie-mai 2018 s-a desfășurat procesul de evaluare a personalului
de instruire și a specialiștilor implicați în activitatea de formare continuă în cursul anului
2017.
În procesul de evaluare a formatorilor colaboratori implicați în activitatea de formare
continuă au fost avute în vedere trei surse de evaluare diferite:
- fișa de autoevaluare completată de formator;
- fișa de evaluare a formatorului completată de participanții la acțiunile de formare,
cu condiția ca numărul respondenților să reprezinte 2/3 din numărul total de participanți;
- fișa de evaluare completată de experții INM implicați în organizarea programului
de formare continuă sau, după caz, a responsabililor cu formarea continuă descentralizată.
Din totalul de 171 formatori și specialiști evaluați pentru activitatea derulată în anul
2017, 169 au primit calificativul foarte bine iar 2 specialiști au primit calificativul bine.
*
*

*
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6. Concursuri, examene şi politici publice
În anul 2018, INM a fost angrenat în organizarea şi derularea a 13 concursuri şi
examene.
6.1.

Admiterea la INM

În perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018, CSM a organizat, prin INM, un concurs de
admitere la INM, pentru ocuparea unui număr de 300 de posturi de auditor de justiție (dintre
care 170 pentru ocuparea funcției de judecător și 130 pentru ocuparea funcției de procuror).
Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 746/4.07.2018. În
urma concursului au fost ocupate 197 dintre posturile scoase la concurs, rezultatele fiind
validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 1058/3.12.2018.
6.2. Admiterea în magistratură în condiţiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
În anul 2018, CSM a organizat, prin INM, două sesiuni:
- în perioada 20 martie – 2 iulie 2018, pentru ocuparea unui număr de 60 posturi de
judecător la judecătorii și 35 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, cu
posibilitatea suplimentării cu 40 posturi de judecător și 25 posturi de procuror. Organizarea
concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 222/16.03.2018, rezultatele
fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 848/24.07.2018, în urma concursului fiind
ocupate 54 de posturi de judecător și 24 de posturi de procuror.
- în perioada 10 iulie – 16 octombrie 2018, pentru ocuparea unui număr de 31 posturi
de judecător și 30 posturi de procuror, cu posibilitatea suplimentării cu 35 posturi de
judecător și 25 posturi de procuror. Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM
prin Hotărârea nr. 744/4.07.2018, rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr.
1045/13.11.2017, în urma concursului fiind ocupate 20 de posturi de judecător și 8 posturi
de procuror.
6.3.

Promovarea în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, prin Hotărârea Plenului nr.
782/4.07.2018, organizarea, prin INM, în perioada 16 iulie – 1 octombrie 2018, a unui
concurs de promovare în funcții de execuție, pentru ocuparea, prin promovare efectivă, a
unui număr de 70 funcții vacante la nivelul instanțelor judecătorești (59 la tribunale și 11 la
curți de apel) și a unui număr de 100 de locuri la tribunale, 50 la curțile de apel, 53 la PÎCCJ,
152 la PCA, 92 la PT, 2 la PMCMA și 1 loc de procuror militar la PÎCCJ, prin promovare pe loc.
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Plenul CSM a validat rezultatele concursului prin Hotărârea nr. 973/11.10.2018, fiind
dispusă promovarea efectivă a 52 judecători (11 la curţile de apel şi 41 la tribunale) şi
promovarea pe loc a 165 judecători (dintre care 63 la curţile de apel şi 102 la tribunale). De
asemenea, au obţinut grade profesionale în cadrul promovării pe loc 306 procurori (54
procurori grad corespunzător PÎCCJ, 1 procuror militar grad corespunzător PÎCCJ și 2
procurori militari grad corespunzător PMCMA, 157 procurori grad corespunzător PCA şi 92
procurori grad corespunzător PT).
6.4.

Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat, prin INM, în perioada 30 august 2017 –
14 martie 2018, o sesiune pentru ocuparea unui număr de 6 posturi vacante de judecător la
ÎCCJ (4 posturi la Secția penală și 2 la Secția de contencios administrativ și fiscal). Organizarea
concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 754/4.07.2017. Rezultatele au
fost validate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 345/27.03.2018, în urma desfășurării
concursului fiind ocupate 3 posturi la Secția penală și 2 posturi la Secția de contencios
administrativ și fiscal.
La finalul anului, CSM a anunțat organizarea unei noi sesiuni, în perioada 21
decembrie 2018 – 2 mai 2019, pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacante (8 posturi
la Secția I civilă, 3 posturi la Secția a II-a civilă, 2 la Secția penală și 5 la Secția de contencios
administrativ și fiscal). Organizarea concursului a fost aprobată de Plenul CSM prin Hotărârea
nr. 1489/19.12.2018, cele două probe de concurs urmând a se desfășura în perioada
februarie – aprilie 2019.
6.5.

Numirea în funcții de conducere a judecătorilor şi procurorilor

Consiliul Superior al Magistraturii a derulat, prin INM, două sesiuni de
concurs/examen:
- în perioada 23 martie – 28 iunie 2018 – pentru ocuparea unui număr de 145 funcții
vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel, tribunale și judecătorii, precum
și a unui număr de 139 funcții vacante de procuror general, procuror general adjunct, primprocuror și prim-procuror adjunct de la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale și
judecătorii. Organizarea concursului/examenului a fost aprobată de Plenul CSM prin
Hotărârea nr. 226/16.02.2018, rezultatele fiind validate prin Hotărârile Plenului nr.
741/4.07.2018 şi 742/4.07.2018. În urma desfășurării probelor au fost ocupate 52 de funcții
de conducere vacante la instanțe și 58 de funcții de conducere vacante la parchete;
- în perioada 11 octombrie – 18 decembrie 2018 – pentru ocuparea unui număr de
164 funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel, tribunale și
judecătorii, precum și a unui număr de 126 funcții vacante de procuror general, procuror
general adjunct, prim-procuror și prim-procuror adjunct de la parchetele de pe lângă curțile
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de apel, tribunale și judecătorii. Organizarea concursului/examenului a fost aprobată de
Plenul CSM prin Hotărârea nr. 912/10.10.2018, rezultatele fiind validate de Plenul CSM prin
Hotărârile nr. 1079/19.12.2018 şi 1080/19.12.2018. În urma desfășurării probelor au fost
ocupate 64 funcții de conducere vacante la nivelul instanțelor și 46 la nivelul parchetelor.
6.6.

Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

Prin Hotărârea Plenului nr. 1013/1.11.2018, CSM a decis organizarea, prin INM, în
perioada 2 noiembrie 2018 – 13 martie 2019, a examenului de capacitate, la care s-au înscris
71 judecători stagiari, 72 procurori stagiari, precum și 13 candidați care fac parte din
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, probele scrise și orale
ale examenului urmând a avea loc în perioada februarie - martie 2019.
6.7.

Examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii

Prin Hotărârea nr. 671/14.06.2018, Plenul CSM a aprobat tematica, bibliografia,
modalitatea de examinare și calendarul de desfășurare a examenului de absolvire a INM,
sesiunea iulie-noiembrie 2018. La data de 11 decembrie 2018, cei 189 de absolvenți ai INM
(123 de judecători și 66 de procurori) au fost repartizați pe posturi de judecător și procuror
stagiar, urmând a desfășura activitate în această calitate începând cu data de 1 ianuarie
2019.
6.8. Concursul pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent la Înalta Curte de
Casație și Justiție
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, prin Hotărârea Plenului nr.
885/13.09.2018, organizarea, prin INM, în perioada 21 septembrie – 21 decembrie 2018, a
unui concurs pentru ocuparea a 10 posturi de magistrat - asistent la Înalta Curte de Casație și
Justiție (4 posturi la Secția I civilă și 6 posturi la Secția penală). În urma desfășurării
concursului au fost ocupate 4 posturi la Secția I civilă și 2 posturi la Secția penală, rezultatele
fiind validate de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 2/17.01.2019.
6.9. Examenul prevăzut de art. 46 alin. (1) din Regulamentul privind evaluarea
profesională a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
676/2007, cu modificările și completările ulterioare
Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 596/24.05.2018, au fost aprobate, la propunerea
INM, tematica și bibliografia pentru examenul prevăzut de art. 46 alin. (1) din Regulamentul
privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin
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Hotărârea Plenului CSM nr. 676/2007, cu modificările și completările ulterioare, organizarea
examenului fiind ulterior suspendată.
6.10. Examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior a
personalului contractual din cadrul INM – organizat în mai 2018
6.11. Propuneri de revizuire a legislației în scopul optimizării procedurilor de
organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor
În luna iunie 2018, INM a supus analizei Consiliului Științific și a transmis Plenului CSM
propuneri de modificare a Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de
absolvire a Institutul Național al Magistraturii și a Regulamentului privind organizarea şi
desfășurarea concursului de admitere în magistratură.
În octombrie 2018, Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor a introdus schimbări în structura
procedurilor de admitere în profesie, absolvire a INM, capacitate, promovare în funcții de
execuție și promovare la ÎCCJ, numire în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor.
Alături de menținerea atribuțiilor legale referitoare la tipurile de concurs sau examen pe care
le-a organizat până în prezent, INM a dobândit, prin Legea nr. 207/2018 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, și unele atribuții noi, precum
propunerea câte unui formator INM în calitate de membru în comisiile de evaluare pentru
concursurile de numire a procurorilor cu funcţii de execuţie în cadrul DNA, respectiv de
numire a procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie, în cadrul PÎCCJ.
În acest context, INM va trebui, prin compartimentul de resort, să răspundă eficient
provocărilor generate de modificările legislative și să se adapteze, cu promptitudine și
flexibilitate, cerințelor unui calendar al activităților solicitant și nu întotdeauna previzibil.

*
*

*
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7. Departamentul economico-financiar și administrativ

Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul Institutului Național al
Magistraturii, prin cele două servicii pe care le are în structură, respectiv Serviciul
contabilitate, achiziții publice și resurse umane și Serviciul protocol, secretariat și
administrativ, a avut ca obiectiv principal respectarea și aplicarea întocmai a reglementărilor
legale în vigoare, în vederea economisirii și folosirii cu maximă eficiență a fondurilor publice.
Cele două servicii au avut în structura lor un număr de 20 posturi finanţate de funcţionari
publici şi 17 posturi finanţate de personal contractual.
Conducerea departamentului a fost asigurată de un director şi un şef serviciu
contabilitate, achiziții publice și resurse umane.
În cursul anului 2018, prin activitatea desfășurată, salariații Departamentului
economico-financiar și administrativ din cadrul INM au asigurat desfășurarea în bune condiții
a activității atât în cadrul sediului din Bulevardul Regina Elisabeta, sector 5, Bucureşti, cât și
în cadrul Centrului de perfecţionare al magistraţilor de la Giroc și în cadrul căminului pentru
cazarea auditorilor de justiție din strada Dimitrie Pompei, sector 2, Bucureşti.
În acest sens, prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Institutului
Național al Magistraturii i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul 2018, în sumă
totală de 24.587.000 lei la sursa ”Buget de stat”, defalcate în structură, după cum urmează:
Nr. crt.
I

Sursă finanțare
Buget de stat - total
din care:

Denumire indicatori
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Acțiuni de sănătate
Contribuții și cotizații la organisme
internaționale
Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile
Alte cheltuieli
Active nefinanciare

Buget aprobat - lei
42.160.000
21.076.000
2.140.000
90.000
70.000
5.000
18.754.000
25.000

Ca urmare a efectuării unor virări de credite bugetare în cursul anului 2018, precum și
a operării modificărilor cu ocazia rectificărilor bugetului de stat pe anul 2018, bugetul INM,
actualizat la finele anului 2018, se prezintă astfel:

Nr. crt.
I

Sursă finanțare
Buget de stat - total
din care:

Denumire indicatori
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Acțiuni de sănătate
Contribuții și cotizații la organisme
internaționale

Buget aprobat - lei
44.496.000
21.076.000
2.149.000
81.000
70.000
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Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile
Alte cheltuieli
Active nefinanciare

1.281.000
19.814.000
25.000

Potrivit atribuțiilor prevăzute de legislația în domeniu, în anul 2018, Departamentul
economico-financiar și administrativ a organizat şi condus contabilitatea instituţiei
asigurând:
− efectuarea plăților pentru cheltuielile angajate;
− înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor, prelucrarea şi păstrarea
informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi a rezultatelor obţinute, atât pentru
necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu furnizorii, băncile, organele fiscale, persoanele fizice
sau juridice;
− controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare
utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
− respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi formularelor
comune privind activitatea financiară;
− verificarea balanţelor contabile lunare;
− verificarea contului de execuţie, anexelor şi a raportului explicativ;
− urmărirea încadrării stricte în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei
bugetare;
− urmărirea aplicării şi respectării dispoziţiilor legale cu privire la salarizare şi la
drepturile personalului;
− reprezentarea instituţiei alături de conducătorul acesteia, în relaţiile cu operatorii
economici în cazul încheierii contractelor de achiziţie publică;
− instruirea şi controlul personalului care gestionează valori materiale şi băneşti;
− verificarea statelor de plată;
− fundamentarea necesarului lunar de credite, având în vedere necesarul instituţiei;
− verificarea şi avizarea fişelor de post, asigurând completarea sau modificarea
acestora;
− urmărirea modului de administrare a patrimoniului din instituţie;
− stabilirea unor norme interne proprii, proceduri etc.;
− întocmirea şi fundamentarea bugetului pentru anul 2019;
− realizarea achizițiilor publice.
De asemenea, pe tot parcursul anului 2018, salariații departamentului economicoadministrativ au contribuit la derularea în bune condiții a activității în cadrul proiectelor:
− „Justiția 2020: profesionalism și integritate” finanțat în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;
− „Implementarea unui sistem comprehensiv de management al resurselor pentru
sistemul judiciar” – ICB NO.IBDR4811RO-MOJ/G-3-1, parte a Proiectului privind Reforma
Sistemului Judiciar.
*
*

*
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8. Relaţii internaţionale

8.1. Activităţi derulate în cadrul componentei de formare iniţială
8.1.1. Concursuri și competiții
La ediția THEMIS 2018 (cea de a XIII-a) au fost înscrise trei echipe ale Institutului
Național al Magistraturii, participante în cadrul Semi-finalei A – categoria Cooperarea
internațională în materie penală, Semi-finalei B - Drept european al familiei, respectiv Semi-finalei
C - Drept procesual civil european. Aceasta din urmă a obținut calificarea în Marea Finală a
competiției, desfăşurată în perioada 28 – 31 octombrie 2018 la sediul Ecole Nationale de la
Magistrature (ENM) din Paris, Franța, obținând locul al II-lea.
În Marea Finală din acest an au concurat pentru marele premiu opt echipe, reunind
primele două echipe clasate în cadrul fiecăreia dintre cele patru secţiuni ale concursului,
desfășurate anterior, după cum urmează: 1 echipă reprezentând Austria, 1 echipă
reprezentând Bulgaria, 2 echipe reprezentând Franţa, 1 echipă reprezentând Portugalia, 1
echipă reprezentând Republica Cehă, 1 echipă reprezentând România și 1 echipă
reprezentând Ungaria. Domeniul de concurs al acestei ultime etape a fost Dreptul la un proces
echitabil (Art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE și Art. 6 din CEDO).
Acest eveniment internațional dedicat viitorilor/tinerilor judecători și procurori
europeni constituie una dintre principalele activități de formare inițială incluse în catalogul
programelor de formare al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN).
8.1.2. Programe de schimb adresate auditorilor de justiție
În perioada 14 – 18 mai 2018 s-a desfășurat prima etapă a programului AIAKOS
dedicat viitorilor/tinerilor judecători și procurori europeni, organizat anual de către Rețeaua
Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN). În acest context, INM a primit vizita unui grup
alcătuit din 24 de viitori/tineri judecători și procurori, provenind din următoarele state:
Cehia, Finlanda, Germania, Grecia, Olanda.
Pe durata celor cinci zile au fost organizate, împreună cu auditorii de justiție români,
activități având drept scop cunoașterea sistemelor judiciare ale statelor reprezentate,
activități având drept scop dezvoltarea abilităților non-juridice, relevante pentru profesie,
ateliere de lucru și dezbateri pe teme de etică și deontologie, dar și vizite în cadrul Curții de
Apel București - unde, pe lângă prezentarea instanței, participanților le-a fost oferită și
posibilitatea de a asista la ședințe de judecată – și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție. Totodată, au fost efectuate vizite la Institutul Național de Criminalistică
(INC) din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) și la Direcția Generală de
Poliție a Municipiului București.
În perioada 19 – 23 noiembrie 2018, într-o a doua etapă, 34 de auditori de justiție
români au participat la activitățile organizate de școli/instituții europene responsabile cu
formarea judecătorilor și procurorilor, implicate în program.
8.1.3. Alte activități cu caracter internațional adresate auditorilor de justiție

26

Raport de activitate al INM - 2018

În perioada 12-16 martie 2018, 3 auditori de justiție au participat la prima ediție a
„Summer School in Linguistics Criminal - SS/2018/01”, organizată de către EJTN la Bruxelles
(Belgia). Alți 2 auditori de justiție au participat la un al doilea eveniment de formare inițială
organizat de EJTN în contextul Școlii de vară 2018, respectiv „Summer School in Linguistics
Civil - SS/2018/02”, desfășurată la Cracovia (Polonia), în perioada 27-31 august 2018.

8.2. Activităţi desfăşurate în cadrul componentei de formare continuă
Anul 2018 a confirmat implicarea Institutului pe plan internaţional, preocupare care
s-a concretizat în diferite colaborări cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în participarea
INM la programe de cooperare europeană sau regională, precum și la o serie de conferinţe
sau seminarii internaţionale.
8.2.1. Reprezentare instituțională
 În acest context, INM a fost reprezentat la întâlnirile organelor de conducere și de
lucru ale Rețelei Europene de Formare Judiciară/European Judicial Training Network (EJTN),
respectiv: Adunarea Generală a Rețelei, întrunirile Comitetului de Pilotaj al Rețelei (Steering
Commitee), întâlnirile grupului de lucru „Programe”, ale grupului de lucru „Programul de
schimb”, ale grupului de lucru “Metodologii de formare judiciară”, ale sub-grupului de lucru
„Drepturile omului” și ale sub-grupului de lucru „Drept administrativ”. INM a fost, de
asemenea, reprezentat la întâlnirea anuală a directorilor școlilor de magistratură din Europa.
 De asemenea, experții și formatorii INM au participat, în calitate de reprezentanți
sau moderatori, la seminariile și întrunirile organizate de către EJTN care au avut loc în cursul
anului 2018, respectiv, în cadrul Programului lingvistic EJTN, în cadrul Programului Drept
penal, ale grupului de lucru Metode Judiciare de Formare (Judicial Training Methods), ale
sub-grupului de lucru Drepturile Omului și la întâlnirile organizate de EJTN cu reprezentanți
ai altor instituții sau agenții europene.
 INM a participat la Adunarea Generală a Rețelei de Formare Euro-Arabe
(European- Arab Judicial Training Network – EAJTN) și la Consiliul Directorilor Rețelei.
 În data 28 martie 2018, directorul INM a participat la Sarajevo, în Bosnia și
Herțegovina, la Conferința cu tema ”Consolidarea cooperării în domeniul recuperării
bunurilor confiscate”, organizată de către Secretariatul Inițiativei Regionale Anticorupție
(RAI) și de Centrul de Consiliere cu privire la Drepturile Individuale în Europa (Advice on
Individual Rights in Europe – AIRE), cu sprijinul Guvernului Marii Britanii și al Organizației
pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
 Directorul INM a participat la o vizită de lucru organizată la Curtea de Justiție a
Uniunii Europene și la Tribunalul Uniunii Europene din Luxemburg.
8.2.2. Activități cu caracter internațional destinate judecătorilor și procurorilor
Dezvoltarea culturii judiciare europene se bazează nu doar pe legislaţia Uniunii
Europene, ci și pe familiarizarea judecătorilor și a procurorilor cu instrumentele juridice
europene, pe cunoașterea și înţelegerea reciprocă de către aceștia a sistemelor judiciare
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naţionale, precum și pe utilizarea limbilor străine. În acest context, le revine în primul rând
instituțiilor din cadrul statelor membre misiunea de a integra pe deplin dimensiunea
europeană în cadrul activităţilor proprii de formare judiciară.
Dezvoltarea componentei internaţionale a formării judecătorilor și procurorilor
români a fost posibilă prin participarea INM în cadrul activităţilor EJTN, prin parteneriatele
dezvoltate de INM cu alte școli și instituţii de formare europene, precum și prin deschiderea
unor seminarii naţionale participării magistraţilor străini prin intermediul Catalogului EJTN și
al Catalogului EJTN Plus.
A. Programul de schimb al autorităților judiciare coordonat de EJTN
Programul presupune un schimb de magistrați și formatori între statele implicate, în
cadrul unor stagii cu o durată de 10 zile lucrătoare.
Astfel, 175 magistrați români au fost selectați să participe la diversele componente
ale programului de schimb: stagii de 2 săptămâni (87 de magistrați), vizite la CEDO (11
magistrați), vizite la CJUE (15 magistrați), vizite de studiu la diferite instituții europene din
Bruxelles (3 magistrați), vizite EUROJUST (2 magistrați), vizite FRA (2 magistrați), vizită
Conferința Internațională Haga (3 magistrați) vizite de studiu în cadrul formării inițiale (34 de
auditori), schimb de formatori (4 formatori). De asemenea, un magistrat a participat în stagii
dedicate conducătorilor de instanțe și parchete, iar 3 magistrați au fost propuși pentru stagii
specializate, iar 9 magistrați au participat în schimburi bilaterale. Un alt judecător a fost
selectat pentru un stagiu de lungă durată (10 luni) la CJUE.
Totodată, 134 de magistrați, auditori de justiție și formatori din țările membre EJTN
au participat la stagii organizate de INM în România.
B. Catalogul EJTN
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară întocmește, în fiecare an, un catalog al
acțiunilor cu participare internațională realizate de instituțiile partenere, magistrații din
statele membre având posibilitatea să se înscrie la oricare din acțiunile cuprinse în catalog.
INM a inclus 20 de seminarii proprii în Catalogul EJTN și Catalogul EJTN Plus în anul 2018. 42
de judecători și procurori europeni au participat la seminarii deschise de INM participării
internaționale; similar, 39 de magistrați români au participat în anul 2018 la seminariile
incluse de alte școli de magistratură în Catalogul EJTN sau Catalogul EJTN Plus.
C. Programe de formare și seminarii organizate în cadrul EJTN
EJTN derulează cu sprijinul statelor membre o serie de programe proprii de formare,
care beneficiază de sprijin financiar de la Comisia Europeană. În acest mod, 147 de
magistrați români au participat la seminarii organizate de EJTN în cursul anului 2018, aceștia
beneficiind de finanțare din partea EJTN.
În același context, un procuror român a participat ca expert în cadrul seminariilor
sub-grupului de lucru Drept penal, 2 formatori români au fost implicați ca experți în cadrul
seminariilor organizate de sub-grupul de lucru “Drepturile omului”, iar 3 formatori INM și 2
lingviști români au fost experți în proiectul lingvistic. De asemenea, specialistul în științele
educației din cadrul INM a participat, în calitate de expert, în cadrul seminariilor organizate
de grupul de lucru „Metodologii de formare judiciară” (JTM) și a contribuit la materialele
elaborate în cadrul acestui grup.
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D. Cooperarea cu Institutul Național al Justiției (INJ) - școala de magistratură din
Republica Moldova
Relația cu INJ a vizat în acest an mai multe paliere, acoperind sfera activităților de
formare inițială și formare continuă, dar și dezvoltarea relațiilor inter-instituționale și
susținerea oferită de conducerea INM în derularea unor activități de formare organizate de
INJ.
În cadrul activităților de formare continuă, menționăm participarea a 2 formatori INJ
la lucrările ediției din acest an a Școlii de Vară de la Sovata.
În ceea ce privește dezvoltarea relațiilor inter-instituționale, se înscriu în acest
demers participarea directorilor celor două instituții la cea de-a V-a sesiune a Comisiei
Interguvernamentale Republica Moldova – România pentru Integrare Europeană, precum și
vizita pe care directorul INJ a realizat-o la sediul INM cu această ocazie.
Amintim, de asemenea, întrevederea pe care directorul INM a avut-o în luna
septembrie, la Chișinău, cu directorul INJ. Agenda convorbirilor a inclus un schimb de idei cu
privire la cooperarea între cele două instituții în vederea creșterii standardelor de calitate a
formării și promovării unor activități de calitate a judecătorilor și procurorilor de pe ambele
maluri ale Prutului.
De asemenea, au fost discutate principalele proiecte bilaterale aflate în diferite stadii
de realizare și impactul pe care acestea îl vor genera asupra formării pluraliste și dobândirii
unor noi cunoștințe în domeniile de interes pentru cariera profesională a magistraților.
Printre acestea se numără lansarea în comun a unui curs e-learning în domeniul childfriendly justice, care se va desfășura pe platforma e-learning HELP a Consiliului Europei și
publicarea în România a unei culegeri de referate, care au fost susținute de cursanții celor
două instituții în cadrul concursului dedicat Centenarului Marii Uniri.
O expresie a susținerii oferite de conducerea INM activităților de formare organizate
de INJ este și participarea directorului și a directorului adjunct ai Institutului la conferința
internațională cu tema: „Recomandările de la Graz privind accesul la justiție și minoritățile
naționale”, organizată de INJ și OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa).
E. Cooperarea cu Ambasada SUA la București
Ambasada SUA la Bucuresti a făcut posibilă participarea a 4 magistrați români la o
vizită de studiu în SUA în materia investigațiilor financiare, organizată de către
Departamentul de Stat.
De asemenea, cu sprijinul Ambasadei SUA la București a fost asigurată participarea a
3 magistrați români la un seminar organizat în cooperare cu Academia de Poliție din
Budapesta (ILEA), în materia combaterii extremismului violent și leadership-ul în situații de
criză.
F. Cooperarea cu Academia de Drept European (ERA)
Colaborarea cu ERA a continuat și în 2018: 25 de magistrați români au participat prin
intermediul INM la 12 dintre seminariile organizate de această instituție. Mai mult, INM a
găzduit la București 3 seminarii ERA, deschise participării magistraților români, susținute de
formatori români și străini.
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G. Cooperarea cu Programul HELP al Consiliului Europei
INM a participat la Conferința Anuală a Programului HELP din cadrul Consiliului
Europei, eveniment organizat la Strasbourg, având ca temă ”HELP: Good Training for Good
Judgments.
HELP a organizat la sediul INM o sesiune de formare a formatorilor, la care au
participat 6 formatori INM și 3 avocați, desemnați de INPPA. Participanții au obținut
certificarea ca formator HELP și vor fi înscriși pe lista formatorilor HELP, având posibilitatea
de a implementa cursuri la nivel național. Sesiunile HELP de formare a formatorilor
reprezintă un instrument prin care instituțiile naționale de formare și asociațiile de barouri
sunt sprijinite pentru a oferi cursuri online de înaltă calitate practicienilor din domeniul
juridic.
Scopul sesiunii de formare a formatorilor a fost prezentarea metodologiei HELP de
formare în domeniul drepturilor omului, a platformei e-learning a Consiliului Europei,
precum și a metodelor prin care formatorii pot lansa și implementa cursuri tutorate la
distanță.
Un magistrat român a participat la un seminar similar de formare a formatorilor
organizat de HELP la Lisabona.
H. Cooperarea cu Asociația Europeană a Judecătorilor Administrativi (AEAJ)
În 2018 INM a organizat un seminar de formare continuă în colaborare cu AEAJ, la
care au participat 3 judecători străini, identificați cu sprijinul AEAJ.
I. Cooperarea cu Școala de Magistratură din Franța (ENM)
La invitația ENM, INM a selectat 2 magistrați români în vederea participării la o
conferință organizată în cadrul proiectului „Judicial response to terrorisme in the light of the
Charter of Fundamental Rights of the EU”.
J. Cooperarea cu CEELI Institute
Pe parcursul anului 2018 3 magistrați români au participat la 2 activități de formare
cu tema „Application of EU Instruments on Criminal Justice”.
K. Cooperarea cu IRZ
În anul 2018, 2 magistrați români au participat la două stagii organizate de IRZ în
Germania.
L. Cooperarea cu Institutul Universitar European (EUI)
Relația de colaborare cu EUI s-a concretizat pe parcursul anului 2018 în participarea a
6 magistrați români la 3 activități de formare cu tema „e-NACT - Children protection”.
M. Cooperarea cu Ministerul Justiției din Republica Croația
În contextul relației de colaborare, INM a primit vizita unor înalţi reprezentanţi ai
sistemului judiciar din Republica Croația, delegația fiind condusă de Ministrul Justiției din
republica Croația. Vizita s-a înscris în seria de întâlniri pe care delegaţia oficialilor străini le-au
avut cu reprezentanţi ai instituţiilor din cadrul sistemului judiciar român.
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N. Cooperarea cu JCI (Justice Cooperation Internationale) - agenție a Ministerului
de Justiție al Franței
În luna decembrie, la invitația JCI, INM a primit vizita unui grup de 6 judecători din
conducerea și personalul școlii de magistratură din Egipt (Egyptian National Center for
Judicial Studies - NCJS).
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului european “Suport of the
Modernization of the Administration of Justice in Egypt” coordonat de JCI și implementat cu
sprijinul școlii de formare a judecătorilor din Spania (având agenția de cooperare spaniolă
AECID ca intermediar), proiect în care NCJS are calitatea de beneficiar.
În cadrul vizitei a fost prezentată activitatea INM, cu accent pe modul de întocmire a
curriculei de formare, derularea programelor de formare și metodologia de formare utilizată
în cazul activităților destinate judecătorilor și procurorilor.
O. Cooperarea cu Comisia Europeană
Institutul Național al Magistraturii s-a implicat în derularea proiectului twinning
“Appui à la réforme de la justice administrative en Tunisie - TN 15 ENI JH 05 18”, proiect
finanțat de Comisia Europeană care are ca obiectiv general sprijinirea democrației în Tunisia
prin consolidarea instituțiilor care constituie garanții ale statului de drept, respectiv prin
sprijinirea Tribunalului Administrativ din Tunisia în implementarea unui sistem jurisdicțional
administrativ bazat pe o bună guvernare, eficiență și proximitate față de justițiabili.
În acest sens, INM a transmis formatorilor săi invitația de a-și exprima disponibilitatea
de a se implica în acest demers, doi dintre aceștia răspunzând pozitiv.
P. Alte seminarii internaționale
Pe parcursul anului 2018, 20 de judecători si procurori români au participat la alte
seminarii și activități internaționale, organizate în cadrul parteneriatelor și relațiilor
internaționale dezvoltate de INM cu alte instituții și organisme (Universitatea din Valencia,
Asociația Pro Refugiu, Oficiul National pentru Sistemul Judiciar din Ungaria, Autoritatea
Maghiară pentru Concurență și Centrul Regional pentru Concurență din Budapesta).
În total, în anul 2018 INM a facilitat 427 de participări din rândul judecătorilor și
procurorilor români la diverse forme de pregătire profesională în străinătate, iar 185 de
judecători și procurori străini au participat la diverse activități de formare în România, în
cadrul programelor în care INM este partener.

*
*

*
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9. Relaţii publice
În anul 2018 au fost înregistrate 11 solicitări de informații de interes public,
formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.
Dintre acestea, 6 nu au fost de competența INM – de regulă, contestații/plângeri formulate
de justițiabili cu privire la modalitatea de soluționare a unor cauze sau solicitări de opinii
juridice/puncte de vedere cu privire la interpretarea/aplicarea unor dispoziții legale –
comunicându-li-se petenților răspuns în acest sens. De asemenea, o solicitare a fost greșit
îndreptată, fiind comunicată de către INM, din oficiu, instituției vizate, cu informarea
aferentă a petentului.
Toate răspunsurile la solicitări au fost redactate și comunicate solicitanților în termen
legal, nefiind înregistrate întârzieri sau solicitări de informații de interes public rămase
nesoluționate. Nu au fost înregistrate reclamații administrative. Nu au existat plângeri în
instanță întemeiate pe Legea nr. 544/2001 și nu au fost dispuse sancțiuni pentru încălcarea
obligațiilor legale.

*
*

*
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10. Echipa INM în anul 2018

10.1. Personalul INM
CONDUCEREA
Director

Cristina Rotaru-Radu, judecător în cadrul Înaltei Curți
de Casație și Justiție

Director adjunct responsabil cu
formarea inițială

Irina Marilena Cambrea, judecător în cadrul
Judecătoriei Târgu Jiu

Director adjunct responsabil cu
formarea continuă

Viorel Badea, procuror în cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul București

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ
Şef departament

Andra Elena Ghebri, personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Formatori cu normă întreagă

Tania Loredana Bădin, judecător
Oana Chichernea, procuror
Cornel Iftim, procuror (01.08.2018 – 31.12 2018)
Emilian Constantin Meiu, judecător (01.01.2018 –
20.12.2018)
Alexandra Mihaela Șinc, procuror
Tudorel Ştefan, procuror

Personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Olivia Corbu
Alexandra Goraș
Valentina Ilie
Florina Mihai
Mălina Laura Panea

Secretar I

Daniela Cîrstea
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DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Şef departament

Diana Mihăilă, personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor

Formatori cu normă întreagă

Horațius Nicolae Dumbravă, judecător
Ana Cristina Lăbuş, judecător (01.01.2018 –
20.12.2018)
Roxana Nicoleta Rizoiu, personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Ioan Laurențiu Sorescu, procuror (01.01.2018 –
31.08.2018)
Delia Narcisa Theohari, judecător(01.01.2018 –
31.01.2018)
Stelian Ioan Vidu, judecător (01.01.2018 – 01.04.2018)

Personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Diana Carpen
Maria Ecaterina Dragu
Tudor Daniel Grigoroaia
Nadia Roman
Maria Scarlat
Ruxandra Elena Stan
Ioana Alexandra Tănasie-Cenușă
Nadia-Simona Ţăran

DEPARTAMENTUL DE FORMARE A FORMATORILOR
Şef departament

Ruxandra Ana, personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Formatori cu normă întreagă

Miorița Ban, judecător
Cristiana Mihaela Crăciunescu, judecător (01.01.2018
– 19.07.2018)
Maria Oana Dumitrescu, judecător (01.09.2018 –
31.12.2018)
Gabriela Florescu, judecător (01.01.2018 – 31.08.2018)
Beatrice Ramaşcanu, judecător (01.01.2018 –
01.09.2018)
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Diana Elena Ungureanu, judecător (01.01.2018 –
15.01.2018)
Corina Voicu, judecător
Expert

Otilia Ştefania Păcurari

Personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Florentina Deaconu
Irina Mădălina Lungu
Răzvan Ovidiu Mihăilă

DEPARTAMENTUL CONCURSURI, EXAMENE ŞI POLITICI PUBLICE
Şef departament

Simona Silvia Ţiţeică, personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor

Cristina Gabriela Georgescu
Laura Grădinaru
Suzana Alexandra Mihai
Mihaela Mihăilescu
Tania Miu

Consilier pentru afaceri europene
Consilier I A

Gianina Radu
Titus Florea

Muncitor calificat I
Muncitor calificat I

Liviu Badea
Viorel Bădescu

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV
Director

Florentina David

Serviciul financiar-contabilitate, achiziţii publice şi resurse umane
Şef serviciu financiar-contabilitate,
achiziții publice, resurse umane

Ion Durlă

Consilieri superiori

Diana Badea
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Referenți superiori

Florin Berdei
Iulian David
Andreea Raluca Drăgan
Ana Mihaela Eftimiu
Roxana Gheorghe
Valentin Mihai
Aura Valentina Sandu
Mariana Eugenia Sima
Mariana Bajdu
Silvia Liliana Dodoc
Ileana Dumitru
Claudia Lixăndroiu
Adriana Ioana Niculae
Adrian Cercelariu
Ana-Maria Ispas
Georgica Mirea

Consilier asistent

Rențea Manuela

Experți superiori

Serviciul protocol, secretariat şi administrativ

Consilieri II
Referent SSD

Elisabeta Mirea
Irina Moise
Lucreţia Sechereş

Magaziner

Gabriela Marcu

Muncitori calificați I

Ioan Diaconescu
Gabriel Dumitru
Cristian Eugen Sică

Şoferi

Daniel Joița
Ionuţ Păun

Îngrijitori

Mădălina Bulearcă
Florica Tudor

Paznic

Petrică Crăciun
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10.2. Consiliul ştiinţific al INM
MEMBRII CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC



Reprezentantul Înaltei Curți de Casație și Justiție
Doamna judecător Liliana VIȘAN (21 martie – 31 decembrie 2018)



Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Domnul procuror Romulus Dan VARGA



Reprezentantul Curții de Apel București
Doamna judecător Elisabeta ROŞU, Preşedinte al Curții de Apel București



Reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București
Doamna procuror Emilia ION



Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti:
Prof. univ. dr. Flavius Antoniu BAIAS, Decanul Facultății de Drept



Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi
Conf. univ. dr. Vasile Septimiu PANAINTE, Decanul Facultății de Drept



Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii "Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept



Reprezentanți ai personalului de instruire din cadrul INM:
1. Doamna Roxana RIZOIU, formator cu normă întreagă - catedra CEDO
2. Doamna Miorița BAN, formator cu normă întreagă - catedra Etică și deontologie
profesională
3. Doamna Mihaela KOLARITZ-PETRESCU, coordonator de practică (5 februarie 2018

- 31 decembrie 2018)


Reprezentantul auditorilor de justiție:
Domnul Teodor Gruia STREINU
(17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018)



Reprezentantul asociaţiilor profesionale ale magistraților legal constituite
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Domnul judecător Vasile BOZEȘAN (21 martie 2018 – 31 decembrie 2018)


Directorul INM (membru de drept)
Doamna Cristina ROTARU-RADU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

Secretarul Consiliul ştiinţific
Doamna Nadia-Simona ŢĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor
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