REZULTATELE
procedurii de selecţie a magistraţilor participanţi la seminarul
CiLaw (Cooperare judiciară în materie civilă) – ”EU Employment Law – Foundations and currents
developments” / "Droit de l’emploi UE et les développements actuels”, Lisabona, 2-3 octombrie 2014
Urmare a anunţului postat pe pagina web a Institutului Naţional al Magistraturii, în vederea participării
la programul cu tema ”EU Employment Law – Foundations and currents developments”/"Droit de l’emploi UE
et les développements actuels”, organizat de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) au fost depuse
14 de candidaturi, toate în termen.
La selecţia participanţilor au fost avute în vedere criteriile menţionate în anunţul publicat pe site-ul
INM:
 relevanţa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută
pentru curs
 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin
participarea la seminar.
 cunoașterea temeinică a limbii engleze sau franceze (nivel minim B2, conform Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi sau echivalent), atestată, în principal, prin documente oficiale
depuse de candidat.
Aplicarea în concret a criteriilor de selecţie s-a făcut după cum urmează:
 Condiția relevanței seminarului pentru activitatea profesională a magistratului s-a considerat a fi
îndeplinită de toate candidaturile. În acest sens, a fost avută în vedere, în primul rând, specializarea
magistraţilor în materia ce face obiectul seminarului, fiind analizate în acest scop inclusiv
informațiile privind activitatea profesională efectiv desfăşurată, relevate în scrisoarea de intenție
și/sau CV.
 Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va avea
acces prin participarea la seminar a fost considerat a fi întrunit de toate candidaturile.
 În aplicarea criteriului neparticipării recente la alte forme de pregătire internaţională a fost avută în
vedere, în primul rând, neparticiparea la forme de pregătire internaţională de lungă durată (stagii în
cadrul Programului de schimb de magistraţi derulat de EJTN, vizite de studiu la CEDO, CJUE etc.
- 8 candidaturi în această situație) sau la alte seminare internaționale (3 candidaturi) . În acest scop,
au fost avute în vedere atât informaţiile furnizate de candidaţi în CV-uri, cât şi informaţiile din
baza de date gestionată de INM privind participările internaţionale ale magistraţilor, fiind acordată
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prioritate magistraților care nu figurează în baza de date a INM cu nicio participare la seminare
internaționale (3 candidaturi).
 Aprecierea cunoaşterii temeinice a limbii engleze sau franceze s-a realizat pe baza datelor rezultate din
certificatele depuse de candidaţi, a informaţiilor relevante în acest sens care au rezultat din CV-uri,
acestea din urmă coroborate şi cu informaţii de tip autoevaluare a nivelului de cunoaştere a limbii
engleze sau franceze, realizată de candidaţi cu ocazia înscrierii la alte programe de formare, disponibile
în baza de date gestionată de INM.
 Toate candidaturile au fost însoțite de avizul privind participarea, prevăzut de dispozițiile art. 6 din
Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de
către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi
Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni,
aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014.

Urmare a aplicării criteriilor menţionate și având în vedere decizia organizatorilor de a acorda 1 loc
suplimentar României, au fost selectaţi următorii magistraţi:
1. Domnul judecător Romeo GLODEANU, Curtea de Apel București
2. Domnul judecător Oliviu-Corneliu ȘOLOGON, Tribunalul Prahova
3. Doamna judecător Ana-Maria GÂRLONȚA, Tribunalul Brașov
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