INSTITUTUL NA ŢIONAL AL MAGISTRATURII
CONSILIULŞTIINŢIFIC
Hotărârea nr. 23 din data de 4.11.2014

Art. 1. (1) Ia act de cererea de renunțare la calitatea de auditor de justiție formulată de doamna
Alexandra GHENADE (RĂCHIȚEANU), cu consecința încetării calității de auditor de justiție și a
tuturor drepturilor și obligațiilor derivând din această calitate.
(2) Hotărârea se va comunica doamnei Alexandra GHENADE (RĂCHIȚEANU), Departamentului
economico-administrativ din cadrul INM și Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 2. Aprobă componența comisiilor de selecție din cadrul procedurilor de recrutare a 32 de
coordonatori de practică în cadrul judecătoriilor și parchetelor de pe lângă acestea (anexa 1).

Art. 3. (1) Decide acordarea avizului anual de continuare a activității de formator, în condițiile art. 22
alin. (4) din Statutul personalului de instruire al INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 531/19 iunie 2012, următorilor formatori pensionați: doamna Angela
HĂRĂSTĂȘANU, doamna Anca Alexandra CODREANU, doamna Rodica Aurora STOICA, doamna
Eugenia FLORESCU, domnul Anastasiu CRIȘU și domnul Valerică DABU.
(2) În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1) și art. 38 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al
INM, dispune încetarea calității de formator INM a doamnei Mariana RUDĂREANU.
(3) Hotărârea se va transmite Consilului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 4. Decide declanșarea procedurilor de recrutare a unui formator cu normă întreagă în domeniul
Eticii și deontologiei profesionale, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă și a unui
formator cu normă întreagă în domeniul dezvoltării personale și a abilităților non-juridice, în cadrul
Departamentului de formare a formatorilor, în condițiile stabilite prin art. 5 alin. (2) din Hotărârea
Consiliului Științific nr. 5/21.02.2012.

Art. 5. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui formator colaborator la disciplina Drept
comercial, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială și componența comisiei de selecție
(anexa 2).

Institutul Naţional al Magistraturii
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5
Tel.: +4 (021) 310.21.10 Fax: +4 (021) 311.02.34
www.inm-lex.ro

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 37 lit. a) și art. 38 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al
INM, dispune suspendarea la cerere, pe o perioadă de 2 ani, a calității de coordonator de practică a
doamnei judecător Cristina MOISA.
(2) Hotărârea se va transmite Consilului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 7. (1) În urma susținerii interviului în fața Consiliului Științific, propune Consiliului Superior al
Magistraturii numirea ca formator cu normă întreagă la disciplina Drept civil și Drept procesual civil, în
cadrul Departamentului de formare profesională continuă, a doamnei judecător Delia Narcisa TEOHARI
(Tribunalul București) și detașarea acesteia la Institutul Național al Magistraturii, începând cu data de 1
februarie 2015, în temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al INM.
(2) Hotărârea se va transmite Consilului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 8. Aprobă componența comisiilor de psihologi care vor efectua examinarea și reexaminarea
psihologică în cadrul concursului de ocupare a unor posturi vacante de personal juridic asimilat
judecătorilor și procurorilor din cadrul INM, sesiunea iulie-noiembrie 2014 (anexa 3).

Art. 9. (1) Propune Consilului Superior al Magistraturii modificarea Statului de funcții și Statului de
personal ale Institutului Național al Magistraturii, prin transformarea funcțiilor publice de expert
principal de la pozițiile nr. 63 și 65, în funcția publică de execuție de expert superior și a postului
contractual vacant de execuție de îngrijitor, în funcția publică de execuție de consilier, grad profesional
asistent (anexa 4).
(2) Hotărârea se va transmite Consilului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 10. (1) Aprobă participarea Institutului Național al Magistraturii, în calitate de co-beneficiar sau
partener asociat, fără contribuție financiară, în cadrul următoarelor proiecte cu finanțare europeană:
a)

Proiectul dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul criminalisticii,
coordonat de S.S.R. International – Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul
judiciar din Olanda;

b) Proiectul dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul investigațiilor
financiare și recuperarea creanțelor în cazurile privind traficul de ființe umane, coordonat de
Ministerul pentru Securitate și Justiție din Olanda, în cooperare cu Poliția Națională și S.S.R.
Internațional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda;
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c)

proiectul „Victims in European Criminal procedures. The Transposition of Directive 2012/29;
experiences and proposals”, coordonat de Școala Judiciară – Consiliul General al Puterii
Judiciare din Barcelona, Spania;

d) proiectul „The Charter of Fundamental Rights of the EU – Training for Judges and
Prosecutors”, coordonat de Școala Judiciară – Consiliul General al Puterii Judiciare din
Barcelona, Spania.
(2) Hotărârea se va transmite Consilului Superior al Magistraturii.

Art. 11. Decide că dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. k) din Regulamentul Institutului Național al
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „(2) Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii:
[...] k) aprobă programul relaţiilor externe ale Institutului” vor fi interpretate în sensul că se referă la
aprobarea inițierii și derulării relațiilor externe (încheierea de protocoale de colaborare cu instituții și
organizații internaționale, implicarea INM în proiecte de parteneriat etc.), și nu la calendarul unor
acțiuni punctuale în derularea acestor relații.

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI
Director
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