ANUNȚ
privind persoanele selectate în vederea participării la seminarele
organizate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în 2019, la Alicante, Spania

Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutului Național al Magistraturii (în continuare, INM) la data
de 04 februarie 2019, privind declanșarea procedurii de selecție în vederea participării la seminarele organizate de
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în 2019, la Alicante, Spania, au fost depuse 10
candidaturi în termen.
Toate candidaturile au fost însoțite de avizul prevăzut de 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. 1296/14.12.2017.
La realizarea selecției au fost avute în vedere criteriile menționate în anunțul de selecție, respectiv:
- relevanța programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru
curs;
- neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională;
- posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la care va avea acces prin participarea
la programul de pregătire.
Fiecare criteriu a fost analizat corelativ cu condiția cunoașterii temeinice a uneia dintre limbile engleză, franceză,
germană, italiană și spaniolă.
În continuare sunt expuse modul de realizare şi rezultatele selecţiei pentru fiecare dintre cele două seminare
organizate de EUIPO în 2019, pentru care au fost înregistrate candidaturi:
I.

Seminarul din perioada 18-19 iunie 2019 (în domeniul mărcilor slabe)

Pentru acest seminar au fost înregistrate cinci candidaturi.
La realizarea selecţiei a fost acordată prioritate magistraților care nu au fost propuși ca participanți pentru
seminarul EUIPO organizat în perioada 10-11 octombrie 2019.
Aplicarea în concret a celor trei criterii cuprinse în anunțul de selecție a condus la următoarele rezultate:





Criteriul relevanței a fost apreciat ca fiind îndeplinit de toate candidaturile incluse în procedura de selecție;
În ceea ce privește participarea anterioară a candidaților la alte forme de pregătire internațională, s-a constatat
că toți candidații figurează în baza de date INM cu participări internaționale în 2018. În acest context, pentru
seminarul organizat, departajarea celor trei candidați rămași s-a făcut în baza criteriului numărului de participări
internaționale recente;
În verificarea îndeplinirii condiției privind cunoașterea uneia dintre limbile engleză, franceză, germană, italiană și
spaniolă, s-a constatat că toți candidații îndeplinesc această condiție.
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În urma aplicării criteriilor sus-menționate, având în vedere numărul de locuri alocat României pentru acest
seminar (2 locuri), au fost selectați în vederea participării la lucrările seminarului, în ordinea indicată, următorii:



Poziția 1: Diță Mirela – Tribunalul Vrancea;
Poziția a 2-a: Enache Chiratica – Tribunalul Constanța.

Pentru ipoteza suplimentării numărului de locuri alocat României, INM propune o listă de rezervă formată din:
 Rezerva 1: Ioja Ioan Eugen – Tribunalul Hunedoara.
I.

Seminarul din 10-11 octombrie 2019 (în domeniul secretului comercial)

Pentru acest seminar au fost înregistrate cinci candidaturi.
La realizarea selecţiei a fost acordată prioritate magistraților care nu au fost propuși ca participanți pentru
seminarul EUIPO organizat în perioada 18-19 iunie 2019.
Aplicarea în concret a celor trei criterii cuprinse în anunțul de selecție a condus la următoarele rezultate:





Criteriul relevanței a fost apreciat ca fiind îndeplinit doar de două dintre candidaturile incluse în procedura de
selecție;
În ceea ce privește participarea anterioară a candidaților la alte forme de pregătire internațională, s-a constatat
că ambii candidați rămași figurează în baza de date INM cu participări internaționale în 2017 sau programate în
2019. În acest context, pentru seminarul organizat, departajarea celor doi candidați rămași s-a făcut în baza
criteriului celei mai recente participări internaționale;
În verificarea îndeplinirii condiției privind cunoașterea limbii engleze, s-a constatat că toți candidații dețin
cunoștințe avansate de limbă engleză.

În urma aplicării criteriilor sus-menționate, având în vedere numărul de locuri alocat României pentru acest
seminar (2 locuri), au fost selectați în vederea participării la lucrările seminarului, în ordinea indicată, următorii:



Poziția 1: Năstasie Nicoleta Mirela – Tribunalul București;
Poziția a 2-a: Letea Crina Mihaela – Tribunalul Prahova.
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