REZULTATELE
procedurii de preselecţie naţională a magistraţilor participanţi la workshop-ul cu tema
„Freedom of expression”, Florenţa, 31 ianuarie – 01 februarie 2014
Urmarea anunţului postat pe pagina web a Institutului Naţional al Magistraturii, în vederea participării la
workshop-ul cu tema „Freedom of expression”, organizat de Institutul Universitar European din Florenţa (EUI),
Departamentul de Drept - Centrul de Cooperare Judiciară la Florenţa (Italia), în perioada 31 iuarie – 01 februarie
2014 au fost depuse 15 candidaturi de către judecătorii români.
La selecţia participanţilor au fost avute în vedere criteriile menţionate în anunţul publicat pe site-ul INM:
• relevanţa seminarului pentru activitatea profesională;
• cunoaşterea temeinică a limbii engleze, atestată prin documente oficiale depuse de candidat şi verificate
în urma interviului condus de către INM;
• posibilitatea şi disponibilitatea de a disemina informaţiile la care a avut acces prin intermediul
seminarului;
Raportat la cele 15 candidaturi depuse în termen, s-au constatat următoarele:
• Criteriul relevanţei a fost întrunit pentru toate cele 15 candidaturi rămase, acestea fiind depuse de
judecători fie specializaţi în materia seminarului, interesaţi de domeniul workshop-ului sau care au experienţă în
acest domeniu.
• Urmare a aplicării criteriului relevanţei şi a criteriului foarte bunei cunoaşteri a limbii engleze (nivel
minim B2), comisia de selecţia a stabilit următoarea ierarhie a celor 15 judecători, urmând ca EUI să selecteze pe
cei 5 judecători care vor participa la workshop, după cum urmează:
1. Doamna judecător Beatrice RAMAŞCANU, Tribunalul Bucureşti
2. Doamna judecător Laura-Elena PLEŞA, Tribunalul Bucureşti
3. Doamna judecător Ramona Graţiela MILU, Curtea de Apel Braşov
4. Doamna judecător Ana-Maria NICOLCESCU, Judecătoria Târgu Jiu
5. Doamna judecător Alina Petronela MOŞNEAGU, Curtea de Apel Bucureşti
6. Doamna judecător Georgeana VIOREL, Judecătoria Ploieşti
7. Domnul judecător Alex Bogdan ARGHIR, Judecătoria Sector 2 – Bucureşti
8. Domnul judecător Sorin JOGHIU, Judecătoria Brăila
9. Doamna judecător Simona Gabriela NEACŞU, Curtea de Apel Bucureşti
10. Doamna judecător Camelia BOGDAN, Tribunalul Bucureşti
11. Doamna judecător Violeta Maria DUCA, Curtea de Apel Bucureşti
12. Doamna judecător Laura Mihaela SARCINĂ, Tribunalul Gorj
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13. Doamna judecător Luminiţa-Larisa BARBU, Tribunalul Dolj
14. Doamna judecător Anca-Mihaela TROFIN, Judecătoria Focşani
15. Domnul judecător Cristian PUP, Curtea de Apel Timişoara
Menţionăm că selectarea de către INM şi ulterior de către EUI, nu garantează magistraţilor în mod
automat participarea la acţiunile de formare pentru care s-au înscris, aceasta urmând a fi supusă aprobării, în
condiţiile legii, de către conducerea instanţei. Prin selecţia efectuată de INM magistratul dobândeşte doar o
vocaţie de a participa, conducerea instanţei urmând a decide asupra participării efective.
În măsura în care conducerea instanţei nu aprobă participarea magistratului selectat la seminar, acest
aspect va fi comunicat INM în timp util, astfel încât să se evite pierderea locurilor alocate României la acest tip
de acţiuni, ca urmare a netransmiterii în termenul stabilit de partenerii internaţionali a datelor referitoare la
magistraţii selectaţi.
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