n

Infoletter CSM
Nr. 9/2020, septembrie 2020
Componenţa decembridecembrienoiembrie
Consiliului în
perioada 2017-2022:

Preşedinte
 jud. ȚÎNȚ Nicoleta
Margareta
Vicepreşedinte
 proc. TOADER Tatiana
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
 jud. BALTAG Gabriela
 jud. BALAN Mihai
Andrei
 jud. CHIȘ Andrea
Annamaria
 jud. GHENA Mariana
 jud. MATEESCU Mihai
Bogdan
 jud. OPRINA Evelina
Mirela
 jud. MARCU Simona
Camelia
 jud SAVONEA Lia
 proc. DEAC Florin
 proc. BAN Cristian
 proc. OLARU Codruț
 proc. SOLOMON
Nicolae - Andrei
Membri de drept:
 CATĂLIN MARIAN
PREDOIU ministrul
justiţiei
 GABRIELA SCUTEA procuror general al PICCJ
 jud. CORINA-ALINA
CORBU, preşedintele ICCJ
Reprezentanţi ai societăţii
civile:
 ALISTAR Teodor Victor
 CHELARIU Romeu

Statutul membrilorConsiliului:
Consiliului Superior al
Magistraturii funcţionează ca
organ cu activitate permanentă.
Hotărârile se iau în Plen şi în
secţii, potrivit atribuţiilor ce revin
acestora.
Mandatul membrilor aleşi este de
6 ani, fără posibilitatea
reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai
Consiliului îşi suspendă
activitatea de judecător sau
procuror referitoare la prezenţa
judecătorilor în complete de
judecată, respectiv efectuarea
actelor de urmărire penală.
Funcţiile lor de conducere la
instanţe sau parchete se suspendă
de drept.
Ei pot fi revocaţi la propunerea
preşedintelui sau vicepreşedintelui
Consiliului ori a unei treimi din
membri, sau la cererea majorităţii
adunărilor generale de la nivelul
instanţelor sau parchetelor pe
care le reprezintă.

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei"
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

În perioada de referinţă, Plenul:
 a hotărât:
-validarea rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, organizat la data de 12 iulie 2020,
-validarea rezultatelor examenului de capacitate al judecătorilor şi al procurorilor stagiari, desfăşurat în perioada decembrie 2019 - septembrie
2020, conform tabelelor de clasificare a
candidaților declarați admiși și a hotărât alocarea pentru repartizarea judecătorilor şi procurorilor stagiari a tuturor posturilor vacante până la
data publicării posturilor, inclusiv a posturilor temporar vacante de la nivelul judecătoriilor/parchetelor de pe lângă judecătorii a căror ocupare
a fost aprobată, pe durată nedeterminată, în temeiulart.134 ind.1 din Legea nr.304/2004; a posturilor vacantabile pentru care Secţia pentru
judecători/Secţia pentru procurori a formulat propuneri de eliberare din funcţie, dar numai sub rezerva publicăriidecretelor de eliberare din
funcţie în Monitorul Oficial; a posturilor aferente funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte de la nivelul
judecătoriilor, respectiv a celor de prim-procuror şi prim-procuror adjunct de la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii. De asemenea a
hotărât respingerea solicitării procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate privind acordarea posibilităţii de a formula opţiuni
pentru funcţia de judecător, cu ocazia repartizării.
 a aprobat;
-calendarul actualizat de desfăşurare a examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii sesiunea 2020, precum şi tematica şi
bibliografia;
-a aprobat implicarea Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de co-beneficiar fără contribuţie financiară, în cadrul parteneriatului
iniţiat de Academia de Drept de la Trier (ERA), pentru proiectul deasistenţă tehnică „Cooperation with national judges in the field of
environmental law”.
 a desemnat pe doamna judecător Adina Georgeta Ponea, preşedintele Curţii de Apel Craiova, în calitate de reprezentant al asociaţiilor
profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, pe o perioadă de
3 ani, începând cu data de 11.09.2020.
 a luat act de conţinutul Raportului privind consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi sugestiile acestora privind
demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, pentruîmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare,ca serviciu public
aflat în slujba societăţii pentrutrimestrul II 2020, cu observaţiile formulate în şedinţă şi a constatat necesitatea remedierii erorilor materiale
strecurate în cuprinsul acestuia, aspectele din raportul rectificat urmând a fi analizate în cadrul Comisiei de specialitate.

Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 6 judecători,
-înaintarea către Președintele României a propunerilor privind numirea în funcție a judecătorilor stagiari care au promovat examenul de
capacitate organizat în perioada decembrie 2019-septembrie 2020,
-admiterea solicitării Tribunalului Neamț privind modificarea listei posturilor de judecător scoase la concursul de promovare efectivă în funcții
de execuție care se desfășoară în perioada august-decembrie 2020, în sensul scoaterii la concurs a unui post de judecător la Tribunalul Neamț
– Secția penală, în loc de Secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal și, pe cale de consecință, rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Secției pentru judecători nr. 1094/20.08.2020.
-organizarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform calendarului de desfăşurare a
concursului stabilit în comisia de specialitate a CSM
-detaşarea doamnei judecător Raluca-Elena Simion, de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov, pe o perioadă de 1 an
-admiterea sesizării privind apărarea independenţei puterii judecătoreşti faţă de postarea din data de 12 august 2020 pe pagina de Facebook a
domnului Rareş Bogdan, precum și față de articolul de presă distribuit de acesta, publicat pe site-ul online Comisarul.ro la data de 11 august
2020
-aprobarea organizării concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale
specializate şi judecătorii, precum şi a calendarului de desfăşurare a concursului conform propunerii DRUO din cadrul CSM,
 a constatat îndeplinite condiţiile legale de către judecătorii stagiari şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor care au susţinut examenul de capacitate desfăşurat în perioada decembrie 2019 - septembrie 2020.
Delegări în funcţii de conducere:
-preşedinte al Judecătoriei Caransebeş - judecător Galescu Daniela,
-vicepreşedinte al Tribunalului Gorj – judecător Radu Gheorghe,
-preşedinte al Secţiei de litigii de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Craiova - judecător Bunea Lucian,
-preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova - judecător Ionescu Gabriela,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu-Mureş - judecător Cristina Şeulean-Schwartz,
-preşedinte al Secţiei civile, de contencios administrative şi fiscal a Tribunalului Tulcea - judecător Stoian Izabela,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Câmpina - judecător Nicolae George Octavian,
-vicepreşedinte al Tribunalului Olt - judecător Piţu Marin Constantin, preşedintele Secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a
Tribunalului Olt,
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Giurgiu - judecător Florentina Răducu,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Braşov - judecător Potârnichie Mădălina,
Prelungirea delegării în funcţii de conducere:
-preşedinte al Judecătoriei Făurei - judecător Marius - Andrei Dumitran,
-preşedinte al Judecătoriei Moreni – judecător Popescu Octavian Adrian,
-preşedinte al Judecătoriei Brezoi - judecător Vălean Ramona Maria,
-preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Arad - judecător Achimescu Mirela Daniela,
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Teleorman – judecător Daniela Valentina Ifrim,
-preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman - judecător Mirela
Răducu,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cornetu - judecător Mirea Dragoş Valentin,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - judecător cu grad de tribunal Maria Livădariu,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - judecător cu grad de tribunal Mirela Mehedinţeanu,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Timişoara - judecător Nasz Csaba-Bela,
-preşedinte al Secţiei I penale a Curţii de Apel Bucureşti - judecător Ovidiu Richiţeanu-Năstase
-vicepreşedinte al Judecătoriei Paşcani - judecător Şerbănescu Irina,
-vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - judecător Tertiş Liliana Maria,
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor - judecător Roxana-Lucia Mahu,
-preşedinte al Judecătoriei Videle - judecător Marius Aurelian Nicolae,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Suceava - judecător Zăgan Anca Alioara,
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Suceava - judecător Cosovăţ Oana Elena,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Medgidia - judecător Sărac Aldea Laura,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - judecător Alexandru Nicolae Volintiru,
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-preşedinte al Judecătoriei Turnu Măgurele - judecător Ruxandra Dincă,
-preşedinte al Judecătoriei Lieşti - judecător Costela Dumitrache,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Galaţi - judecător Florian Costin
Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Mureş a domnului judecător Ursa Gabriel-Cristian, pe o perioadă de 3 ani.

Activitatea Secţiei pentru judecători în materia disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a aplicat 3 sancţiuni disciplinare constând în:
Secţiei
pentru
judecători
disciplinară
- 2 excluderi din magistratură” pentru săvârşirea Activitatea
abaterii disciplinare
prevăzute
de art.99
lit. r) teza I în
din materie
acelaşi act normativ.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
În
perioadaindemnizaţiei
de referință,
a aplicat
3 sancțiuni
disciplinare
în: săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. r) teza I din acelaşi act normativ.
- diminuarea
deSecția
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lunare brute
cu 15 % pe
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3 luni” pentru
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art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
drept de recursdin
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de la comunicare
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de 5 judecători
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şi Justiţie.

- „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –IIa din Legea nr. 303/2004,
Activitatea Secţiei pentru procurori
-suspendarea din funcție până la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.
În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui numărd de 5 procurori,
-continuarea activităţii în cadrul Biroului Teritorial Teleorman din cadrul DIICOT a doamnei Ruscu Ecaterina Cocuţa la încetarea mandatului în funcţia de procuror şef al Biroul
Teritorial Teleorman din cadrul acestei structuri,
-prelungirea detaşării la CSM a domnului Chiujdea Nicolae -Dan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani,
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind numirea în funcţie a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate organizat în perioada decembrie
2019 – septembrie 2020,
-detaşarea la Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei Georgescu Paula - Despina, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani,
-continuarea activităţii doamnei procuror Hosu Elena - Georgiana în cadrul PICCJ, începând cu data de 26.09.2020, ca urmare a eliberării din funcţia de procuror şef al DIICOT, prin
demisie,
-referitor la candidaţii procurori participanţi la concursul/examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel: sesizarea
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în vederea verificării şi comunicării dacă au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea - pentru
procurorii care înainte de decembrie 1989 împliniseră vârsta de 16 ani și sesizarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în vederea verificării şi comunicării dacă procurorii au făcut
parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea.
 a aprobat:
-componenţa comisiei de evaluare a actelor profesionale a candidaţilor şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluare, precum şi preşedinţii comisiilor la concursul pentru
numirea în funcţii de execuţie din cadrul DNA, organizat în perioada 25.08 - 30.10.2020
-Raportul Inspecţiei judiciare nr. 20-2866/2020 privind "modul de comunicare publică din data de 28.07.2020 raportat la prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, ale Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea nr. 197/17.09.2019 a Plenului CSM şi ale art.
131 din Constituţie, cu raportare la art. 6 lit. g) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului". De asemenea, a aprobat cu modificări propunerea din
cuprinsul raportului mai sus menţionat, privind monitorizarea pe o perioadă de 6 luni a activităţii de comunicare publică a DIICOT de către Procurorul General al PICCJ, în sensul că
la expirarea perioadei de monitorizare, cu privire la aspectele constatate, se va informa Secţia pentru procurori a CSM.
 a desemnat membrii, membrii supleanţi şi preşedintele comisiei de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor la parchetele de
pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 20 iulie - 14 octombrie 2020
 a constatat îndeplinite condiţiile legale de către procurorii stagiari şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care au susţinut examenul de
capacitate desfăşurat în perioada decembrie 2019 - septembrie 2020.
Delegării în funcţii de conducere:
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia - procuror Frăcea Anca Mirela,
-procuror militar șef al Serviciului de cooperare judiciară și criminalistică din cadrul PICCJ– Secția Parchetelor Militare - procuror Ilina Radu Gheorghe,
-prim procuror militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara – procuror Iordache Mihai Adrian,
-procuror în cadrul DIICOT - Serviciul teritorial Ploieşti - procuror Van Angela Mirela,
-procuror în cadrul DIICOT – Serviciul judiciar - procuror Gîdea - Sănduţu Iulian,
-procuror şef al Biroului teritorial Vaslui din cadrul DIICOT - procuror Tunaru Dan-Ciprian,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - procuror Stanciu Claudiu Daniel,
-procuror în cadrul DIICOT - Serviciul Judiciar - procuror Cimpoeru Dumitru-Cosmin,
-procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Secţia judiciară - procuror Oprean Laura,
-procuror şef al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa – procuror Coman Cristina,
- procuror şef al Secţiei urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa - procuror Jigă Leonard Toma,
-procuror DIICOT - Biroul teritorial Covasna, - procuror Popescu Alina Mihaela,
-procuror la PCA Bucureşti – Secţia judiciară penală - procuror Lajos Imre Miklos, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş – procuror Georgescu Florin Ştefan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava - procuror Ciornei Maria Cristina,

-prim
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni - procuror Lavric Adrian,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, - procuror Mitric Cătălin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - procuror Scripcă Florin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - procuror Miton Kristi-Rudolf,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa - procuror Diamandescu Ioana-Simona,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş - procuror Bodin Alina Adriana,
-procuror şef al Biroului de recursuri penale în interesul legii din cadrul Serviciului judiciar penal al Secţiei judiciare a PICCJ – procuror Dobrescu Monica,
procuror şef al Serviciului tehnic din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a PICCJ- procuror Ţundrea Carmen Alina,
-procuror şef adjunct al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - procuror Mincă Marinela,
-procuror şef al Biroului de criminalistică din cadrul Serviciului de urmărire penală al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – procuror Ilie Mihai Eduard,
-procuror şef al Serviciului pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Secţiei de urmărire penală şi
criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - procuror Grosu Doina,
-procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – nivel central - procuror Mureşan Ana,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş - procuror Costea Gheorghe,
Prelungiri delegării în funcţii de conducere:

-procuror şef al Biroului teritorial Botoşani din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Mihai Ciprian-Ioan,
- procuror şef al Serviciului teritorial Galaţi din cadrul DIICOT - procuror Negraia Emilia Daniela,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj - procuror Tomoiu Sorin Gabriel,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov - procuror Andreea - Manuela Benedek,
-procuror în cadrul DIICOT - Serviciul teritorial Piteşti, - procurer Diaconu Antonia,
prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj - procuror Flonta Sorin Emil,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - procuror Tudose Mihai,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea - procuror Rusu Fănel,
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moreni - procuror Petre Vasile Daniel,
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-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - procuror Şalaru Ilie Andrei,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud - procuror Ene Dănuţ,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa - procuror Rotea Teodora Elena,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj - procuror Cocoş Felicia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc - procuror Suto Agota Kinga,
-procuror şef al Secţiei de urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – procuror Cozmaciuc Mihaela,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş - procuror Pătru Mădălina Nicoleta,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara - procuror Şofan Dumitru,
-procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de resurse umane şi documentare - procuror Ursache Ioana,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi - procuror Buzea Monica,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor - procuror Andrinoiu Nicoleta,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj - procuror Ursulescu Dorel,
-procuror şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Danciu Monica Erika,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara - procuror Ilyes Maria Magdalena,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, - procuror Gheorghe Sorin Liviu,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea - procuror Ghica Eduard
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila - procuror Leu Roxana Gabriela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat - procuror Pencea Ştefăniţă Mugurel
Reînvestirea în funcţii de conducere:
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi –procuror Petrache Gabriel,
Numiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Secţiei judiciare civile a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti - Ionescu Lavinia, procuror în cadrul aceluiaşi parchet,
-procuror militar şef al Secţiei Judiciare la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel -colonel magistrat Caloian Gheorghe,
-procuror şef al Serviciului de combatere a traficului intern de droguri din cadrul Secţiei de combatere a traficului de droguri a DIICOT - procuror Sache Adriana,
-procuror şef al Serviciului teritorial Alba Iulia din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Rasovan Alina Diana,

Activitatea Secţiei pentru procurori în materia disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a hotărât:
-respingerea acţiunii disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), c) şi m) teza a Il-a din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca rămasă fără obiect.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
-respinge acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva, unui procuror în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru săvârşirea abaterii
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca neîntemeiată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
 a decis:
-transmiterea lucrării privind Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii. De asemenea, s-a apreciat că se impune ca, până la discutarea lucrării de către Plen, DAERIP să întocmească un studiu de drept comparat referitor la posibilitatea de a
valorifica. în procesul penal obişnuit, datele obţinute din activităţi de informaţii ca probe, în alte modalităţi sau, după caz, doar ca informare a organelor judiciare. Totodată, DLDC
va completa lucrarea şi cu alte aspecte care reies din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a CEDO. De asemenea se va analiza şi consecinţa soluţiei propuse în proiect, constând în
aceea că un judecător de cameră preliminară de la o instanţă ierarhic inferioară ar urma să verifice legalitatea înregistrărilor ce rezultă din activităţi specifice culegerii de informaţii şi
a procedeelor probatorii prin care înregistrările au fost obţinute. Având în vedere necesitatea unei documentări suplimentare cu privire la problematica ridicată de propunerea
legislativă, s-a decis transmiterea unei solicitări către Camera Deputaţilor, în sensul de a agrea prelungirea termenului de comunicare a avizului;
-transmiterea la Plen, cu propunerea de avizare negativă a lucrării referitoare la Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, s-a decis transmiterea unei solicitări către Camera Deputaţilor, în sensul de a agrea prelungirea termenului de
comunicare a avizului;
-transmiterea Notei referitoare la Metodologia de organizare şi funcţionare a Comitetului Interinstituţional de Analiză şi Cooperare către preşedintele Consiliului, cu propunerea de
aprobare a Metodologiei, cu observaţiile formulate în cadrul dezbaterilor.
 şi-a însuşit:
-punctul de vedere al DLDC, cu privire la solicitarea Ministerului Justiţiei referitoare la Proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Protocolului 16 la Convenţia europeană a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale adoptat Ia Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strsbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg Ia 14 octombrie 2014, precum
şi pentru modificarea unor acte normative cu observaţia formulată în cadrul dezbaterilor, în sensul că nu se impune verificarea periodică a evoluţiei jurisprudenţei CEDO de către
judecătorul cauzei şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Ministerul Justiţiei. In ceea ce priveşte reluarea discuţiilor vizând proiectul de act normativ în cadrul grupului
de lucru interinstituţional. Comisia a apreciat că nu este oportună, dar a exprimat disponibilitatea Consiliului de a participa, în situaţia în care se va decide convocarea grupului;
-propunerile formulate de ICCJ, referitoare la modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, vizând aspectele esenţiale ale ocupării
posturilor de magistrate - asistent de la ICCJ, cu observaţia că instanţa supremă ar trebui să aibă calitatea de organizator al concursului. Propunerile de texte de lege, cu observaţia
menţionată, vor fi incluse într-un tabel centralizator, împreună cu propunerile formulate în lucrarea de la pct. 9, care va fi transmis Plenului, cu propunerea de sesizare a Ministerului
Justiţiei;
-propunerile formulate de DLDC, privind punerea în acord a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 454/24.06.2020,
referitoare la transferul judecătorilor şi procurorilor, cu observaţia că se impune şi reglementarea următoarelor aspecte: -competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect
contestaţie împotriva hotărârilor prin care se dispune cu privire la transfer trebuie să aparţină ICCJ Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal; nerespectarea termenului de depunere
a cererii de transfer, conform calendarului stabilit de Secţia corespunzătoare a Consiliului, atrage decăderea. Propunerile de texte de lege, cu observaţiile menţionate, vor fi incluse
într-un tabel centralizator, împreună cu propunerile formulate în lucrarea de la pct. 8, care va fi transmis Plenului, cu propunerea de sesizare a Ministerului Justiţiei;
-punctul de vedere al DLDC cu privire la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie
2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) şi a decis trimiterea lucrării la plen cu următoarele
propuneri: avizarea favorabilă a propunerii legislative; avizarea favorabilă cu observaţii a propunerii legislative; avizarea negativă a propunerii legislative;
-punctul de vedere al DLDC privind solicitarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi a decis comunicarea unui răspuns, în sensul că nu este oportună
participarea Consiliului la lucrările Comisiei de elaborare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, Consiliul neavând atribuţii privind elaborarea legislaţiei în
acest domeniu;
-punctul de vedere al DLDC referitor la solicitarea Consiliului Concurenţei vizând monitorizarea aplicării O.U.G. nr. 25/2019 şi a decis comunicarea unui răspuns către Consiliul
Concurenţei în sensul notei;
-punctul de vedere al DLDC privind solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi a decis comunicarea unui în sensul notei.
 a apreciat că:
-încheierea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi
este oportună, urmând a fi avută în vedere observaţia formulată de DLDC;
-faţă de solicitarea formulată, este oportună recomandarea publicării de către Inspecţia Judiciară a unor sinteze de practică administrativă relevantă a cazurilor de clasare şi respingere
a sesizărilor, defalcate în funcţie de abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, astfel încât situaţia de fapt prezentată
să protejeze identitatea judecătorului, imaginea şi viaţa privată a acestuia.
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Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
În perioada de referinţă, Comisia:
 a decis că în cauzele care au ca obiect una din infracţiunile enumerate la art. 6 lit. a) din Hotărârea Plenului CSM nr. 884/2013, aşa cum a fost modificată, sunt exceptate de la
publicare atât hotărârile pronunţate pe fond (inclusiv în situaţiile în care in stanţa a fost sesizată printr-un acord de recunoaştere a vinovăţiei), cât şi alte hotărâri
pronunţate în aceste cauze, inclusiv încheierile pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penal e. Comisia a decis comunicarea
acestor aspecte către Curtea de Apel Craiova.
 a apreciat că:
-este oportună implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în realizarea aceloraşi obiective asumate în cadrul Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea
Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018. Totodată, Comisia a decis transmiterea unui răspuns
în acest sens Ministerului Afacerilor Interne - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
-atribuţia interpretării dispoziţiilor art. 99 lit. b) şi i) din Legea nr. 303/2004 prin prisma incompatibilităţii instituite de art. 30 alin. ( l i ) pct. 2 din Regulamentul privind evaluarea
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor revine Inspecţiei Judiciare şi Secţiei pentru judecători în materie disciplinară. Referitor la clarificarea noţiunii de ”litigiu” din
cuprinsul art. 30 alin. ( 1 1 ) pct. 2 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, Comisia a apreciat că aceasta se referă exclusiv la situaţia
conflictului dintre un membru al comisiei de evaluare şi judecătorul evaluat, care constituie obiectul unei cauze deduse judecăţii şi care vizează interesele lor private. Acţiunile în
contencios administrativ formulate împotriva hotărârilor adunării generale a judecătorilor, colegiului de conducere al instanţei ori preşedintelui instanţei sau de către aceştia, în raport
de calitatea acestora de autorităţi publice, nu pot genera incompatibilitatea obiectivă, personală a membrilor adunării generale, a colegiului de conducere sau a judecătorului ce a
exercitat competenţele instituţionale ale preşedintelui instanţei, prevăzută de art. 30 alin. ( 1 1 ) pct. 2 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor. De asemenea, Comisia a decis comunicarea unui răspuns în acest sens Curţii de Apel Constanţa.
 a analizat nota DRUO BC, privind organizarea concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de conducere la Curţi de Apel, Tribunale, Tribunale
specializate şi Judecătorii şi a decis transmiterea materialului Secţiei pentru judecători cu propunere de declanşare a concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în
funcţii de conducere la Curţi de Apel, Tribunale, Tribunale specializate şi Judecătorii.

Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
 a agreat participarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul proiectelor Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), ce vor avea loc în
perioada 2020-2021, deschiderea proiectelor RECJ și seminarele de zi -”lunch seminars”:
-proiectul nr.1 -”Independență, Responsabilitate și Calitate în sistemul judiciar”: doamna judecător Simona Camelia MARCU, membru CSM;
-proiectul nr.2 - ”Căi de atac eficiente”: doamna judecător Mariana GHENA, membru CSM;
-proiectul nr.3 – ”Digital Justice”: domnul judecător Mihai Andrei BALAN, membru CSM;
-proiectul nr.4 – ”Atelier de lucru privind ”Încrederea publică și imaginea justiției”: domnul Teodor Victor ALISTAR, membru CSM.
S-a luat act de faptul că nu au fost formulate propuneri privind subiecte care să fie discutate în cadrul viitoarelor seminare online ce vor fi organizate de RECJ. De asemenea, Comisia
a decis ca desemnarea participanților la seminarul de o zi (reuniune online), ce va fi organizat de RECJ în data de 15 septembrie 2020, să fie făcută de către președintele Consiliului
Superior al Magistraturii.
 a decis transmiterea unui răspuns către Ministerul Justiției, în sensul notei întocmite la nivelul DAERIP, privind proiectul de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene – „Accesul
la Justiție – Valorificarea oportunităților digitalizării”, cu observația formulată în cadrul ședinței Comisiei nr.3.
 a apreciat că este oportună comunicarea către Ministerul Justiției a unui răspuns în conformitate cu nota DAERIP privind formularea punctului de vedere al Consiliului Superior
al Magistraturii cu privire la proiectul pentru „Termenii de referință” ce vor sta la baza relației contractuale cu Banca Mondială în implementarea proiectului „Analiza funcțională și
strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), coordonat de Ministerul Justiției.
 a luat act, cu majoritate, de raportul intermediar 1, depus în cadrul contractului de achiziție publică de servicii de consultanță și elaborare documentații încheiat între Consiliul
Superior al Magistraturii și S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L. astfel cum a fost comunicat la data de 29 septembrie 2020 de către S.C. BDR Associates
Communication Group S.R.L., cu modificările inserate conform observațiilor formulate anterior în cadrul ședinței Comisiei nr.3 din data de 29 septembrie 2020, fiind consemnate 2
abțineri.
 Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au formulat o serie de observații cu privire la o parte din recomandările formulate de reprezentanții S.C. BDR Associates
Communication Group S.R.L. care au agreat reformularea lor și care au prezentat comisiei raportul intermediar 1, depus în cadrul contractului de achiziţie publică de servicii de
consultanţă şi elaborare documentaţii încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L. De asemenea s-a exprimat și opinia
singulară în sensul imposibilității intervenirii în această etapă asupra recomandărilor formulate de consultant.

Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1. Formarea auditorilor de justiție
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I
 În contextul măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, în perioada aferentă lunii septembrie 2020, respectiv din data de 31 august, a fost reluată
desfășurarea programului de formare profesională inițială, în mediul online.
b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
 În conformitate cu programul de formare profesională aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 280/18.12.2019, auditorii de justiție din anul al II lea de formare profesională
inițială au reluat în data de 31 august 2020 activitatea practică, atât în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat, cât și în cadrul IGPR, INC, INR, UNEJ și al Direcției
Naționale de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției;
 În perioada următoare, auditorii de justiție din anul al II lea de formare vor susține examenele aferente perioadei de pregătire teoretice din cadrul modulului I. Astfel, în ziua
de 28 septembrie, auditorii au susținut examenul la disciplina Medicină legală, urmând ca în zilele de 7 și 8 octombrie să susțină examenele la disciplinele Drept civil și Drept penal.
c) Alte activități privind formarea inițială
 În completarea raportului aferent perioadei vacanței de vară, în luna august, auditorii de justiție din cadrul anului I de formare au beneficiat de următoarele seminarii
extracurriculare la disciplina criminalistică:
• marți, 04.08.2020: analiza cazului „Colectiv”: aspecte privind gestionarea unui caz complex, aspecte privind organizarea activităților, aspecte privind probatoriul (expertize etc.)
• joi, 06.08.2020: expertiza fizico-chimică: discutarea unor cauze rezolvate prin acest tip de expertiză.
2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
 În data de 15 septembrie 2020 a avut loc cea de-a treia întâlnire preliminară din cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului
judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în domeniul Jurisprudența CJUE, organizată în cadrul output A1.6.
La această întâlnire au participat 3 reprezentanți INM responsabili pentru buna desfășurare, monitorizare și coordonare a proiectului și 4 experți naționali selectați pentru a susține
cele 5 seminare din domeniu (3 judecători și un procuror).
 În data de 17 septembrie 2020 a avut loc a patra întâlnire preliminară din cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”,
finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în domeniul Cooperare internațională în materie civilă, organizată în cadrul
output A.1.5.1. La întâlnire au participat 4 reprezentanți INM responsabili pentru buna desfășurare, monitorizare și coordonare a proiectului, un reprezentant CSM, 6 experți
naționali (judecători) și un expert european selectați pentru a susține cele 10 seminare din domeniu.
 În data de 22 septembrie 2020 a avut loc a cincea întâlnire preliminară din cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”,
finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în domeniul Jurisprudența CEDO - aspecte civile și penale, organizată în cadrul
output A.1.8. La întâlnire au participat 3 reprezentanți INM responsabili pentru buna desfășurare, monitorizare și coordonare a proiectului, un reprezentant CSM, 6 experți naționali
(5 judecători, un procuror, un formator cu normă întreagă din rândul personalului asimilat din INM) și 2 experți europeni selectați pentru a susține cele 15 seminare din domeniu.
 În data de 25 septembrie 2020 a avut loc a șasea întâlnire preliminară din cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”,
finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în domeniul Procedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală și TVA,
organizată în cadrul output A.1.3. La întâlnire au participat 3 reprezentanți INM responsabili pentru buna desfășurare, monitorizare și coordonare a proiectului, 8 experți naționali
(judecători) și 2 experți europeni selectați pentru a susține cele 12 seminare din domeniu.
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 În data de 28 septembrie 2020 a avut loc a șaptea întâlnire preliminară din cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”,
finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în domeniul Achiziții publice, organizată în cadrul output A.1.1. La întâlnire au
participat 3 reprezentanți INM responsabili pentru buna desfășurare, monitorizare și coordonare a proiectului, 8 experți naționali (judecători) și 2 experți europeni selectați pentru
a susține cele 15 seminare din domeniu.
 În data de 29 septembrie 2020 a avut loc a opta întâlnire preliminară din cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”,
finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în domeniul Cooperare internațională în materie penală, organizată în cadrul
output A.1.5.2. La întâlnire au participat 4 reprezentanți INM responsabili pentru buna desfășurare, monitorizare și coordonare a proiectului, 6 experți naționali (2 judecători și 4
procurori) și 2 experți europeni selectați pentru a susține cele 10 seminare din domeniu.
 În contextul pandemiei de Covid-19 și a măsurilor de relaxare adoptate de autorități începând cu luna septembrie 2020, a fost analizată și agreată posibilitatea de a relua
activitățile de formare profesională continuă începând cu luna octombrie 2020, cu respectarea strictă a măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 de către
furnizorii de servicii suport specifice derulării acestor activități.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 examen de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – în perioada decembrie 2019 – aprilie 2020, calendarul examenului stabilind perioada martieaprilie 2020 pentru desfășurarea probelor scrise și orale. Prin Hotărârea nr. 47/12.03.2020, în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României, Plenul CSM a hotărât
amânarea susținerii examenului ulterior datei de 4.05.2020, urmând ca prima probă să fie anunțată într-un termen rezonabil. Prin Hotărârea nr. 100/28.05.2020, Plenul CSM a
constatat suspendarea examenului de capacitate. Prin Hotărârea nr. 127/25.06.2020, Plenul CSM a aprobat reluarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al
procurorilor stagiari, cu desfășurarea probelor de examen în perioada iulie-august 2020. În perioada 18-19 iulie 2020 au avut loc probele scrise ale examenului, la care au participat
217 stagiari (123 de judecători, 66 de procurori și 28 de candidați personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor). În perioada 18-21, respectiv 27-31 august
2020, au avut loc probele orale. Examenul a fost promovat de 122 de judecători, 66 de procurori și 25 de candidați personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor
și procurorilor. Prin Hotărârea nr. 163/10.09.2020 Plenul CSM a hotărât validarea rezultatelor examenului, în data de 21.09.2020 având loc repartizarea judecătorilor stagiari și a
procurorilor stagiari pe posturile vacante. În urma formulării opțiunilor au fost ocupate 122 de posturi de judecător la judecătorii și 66 de posturi de procuror la parchetele de pe
lângă judecătorii.
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor – în perioada 20 iulie – 14 octombrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 718/7.07.2020 a Secției
pentru procurori a CSM, pentru ocuparea unui număr de 252 de funcții vacante de procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror și prim-procuror adjunct la parchetele
de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătorii. În luna septembrie au avut loc primele 2 probe ale concursului/examenului – testarea psihologică și susținerea proiectului referitor
la exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere.
 concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada 21 august – 10 noiembrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1093/20.08.2020 a Secției pentru
judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 300 de locuri la curțile de apel, 300 de locuri la tribunale, 3 locuri de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și 2 din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. La concurs s-au înscris 889 de candidați.
 concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada 21 august – 18 decembrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1094/20.08.2020 a Secției
pentru judecători a CSM;
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 24 septembrie – 7 decembrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1185/24.09.2020 a
Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 167 de funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel, tribunale și judecătorii.
 concurs de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ – în perioada septembrie 2020 – februarie 2021, pentru ocuparea a 14 posturi (1 post la Secția I civilă, 1 post la Secția a
II-a civilă, 5 posturi la Secția penală, 7 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal).
De asemenea, INM a anunțat organizarea examenului de absolvire INM, în perioada septembrie-decembrie 2020.
4. Personal de instruire – proceduri de recrutare, sesiuni de formare
 În data de 17.09.2020, Consiliul Științific al INM a aprobat numirea doamnei judecător Cristina Raluca RADU, judecător la Curtea de Apel București, în calitate de formator
cu normă întreagă la disciplina „Dreptul familiei”, prin Hotărârea nr. 8/17.09.2020.
5. Relații internaționale
În luna septembrie Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat la următoarele evenimente internaționale desfășurate on-line:
 Întâlnirea Grupului de lucru ad-hoc din cadrul Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) pentru programul de schimb dedicat auditorilor de justiție și tinerilor magistrați –
AIAKOS, organizată în data de 4 septembrie 2020;
 Întâlnirea Grupului de lucru “Lingvistic” din cadrul EJTN, organizată în data de 11 septembrie 2020;
 Adunarea Generală a Rețelei Euro-Arabe de Formare Judiciară (EAJTN) din data de 14 septembrie 2020;
 Întâlnirea Grupului de lucru “Metodologii de formare judiciară” din cadrul EJTN, organizată în perioada 21-22 septembrie 2020;
 Întâlnirea extraordinară a punctelor naționale de contact pentru programul de schimb coordonat de EJTN, desfășurată în data de 24 septembrie 2020;
 Cea de-a 4 reuniune a Rețelei institutelor de formare din Europa de Sud-Est, organizată de Consiliul Cooperării Regionale (RCC) și Academia de Justiție din Serbia, în perioada
28-29 septembrie 2020;
 “Atelier de lucru privind ultimele evoluții în formarea inițială și continuă a judecătorilor și procurorilor în contextul pandemiei Covid-19” – eveniment organizat subpreședinția
în exercițiu a Turciei a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) , de către Academia de Justiție din Turcia, în perioada 30 septembrie - 1 octombrie 2020.

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În luna septembrie 2020, prin Hotărârea nr. 162 din 10 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatelor concursului de admitere la
Școala Națională de Grefieri, organizat la data de 12 iulie 2020, și declararea ca admiși la Școala Națională de Grefieri a unui număr de 80 de candidați (60 posturi de grefieri pentru
instanțe și 20 posturi de grefieri pentru parchete).
Totodată, la data de 14 septembrie 2020, a debutat activitatea de formare inițială pentru promoția 2020 - 2021, durata de școlarizare fiind de 6 luni, respectiv 14 septembrie 2020 –
14 martie 2021.
Planul de învăţământ este conceput în mod distinct, în funcţie de specializarea grefierilor, care impune şi desfăşurarea activităţii de formare iniţială a acestora în mod diferenţiat,
pentru instanţe, respectiv pentru parchete. În planul de învățământ, cel mai mare număr de ore este alocat disciplinelor fundamentale: Procedură civilă şi Procedură penală (instanțe),
Registratură, grefă și arhivă și Urmărire penală (parchete), precum și Informatică aplicată (Windows, Word, ECRIS). Planul de învățământ cuprinde și alte discipline esențiale în
pregătirea viitorilor grefieri, precum Dactilografie, Managementul activității grefierului, Cooperare judiciară internațională, Dreptul Uniunii Europene sau Drepturile omului în
procesul civil și penal. Activitatea de formare a cursanților vizează și componenta nonjuridică, în cadrul disciplinelor Deontologie şi Abilităţi nonjuridice.
În luna septembrie 2020, Departamentul de formare profesională continuă a organizat un număr de 14 webinare destinate cursanților grefieri din cadrul instanțelor și parchetelor,
având următoarele teme: Citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele având ca obiect insolvența persoanei juridice, Transferul de proceduri. Clasarea cauzei, Citarea și
comunicarea actelor de procedură în procesul penal, Particularități privind administrarea informatizata a dosarelor în cadrul parchetului, Dosarul electronic. Comunicarea online a
actelor de procedură prin intermediul aplicației TDS, StatisECRIS: Activitatea instanței de judecată: centralizarea datelor statistice, indicatorii de eficiență și eficacitate, Gestionarea
stresului, Dosarul electronic. Comunicarea online a actelor de procedură prin intermediul aplicației TDS, Contestația la executare. Validarea popririi. Aplicarea de penalități. Alte
proceduri speciale, Somația europeană de plată și cererile de valoare redusă, Selecționarea documentelor structurilor Ministerului Public, Expertize judiciare, Managementul
dosarului în procesul civil: aspecte de practică neunitară privind activitatea administrativ-judiciară, Particularitățile arestării preventive în lipsă.
La aceste 14 webinare s-a înregistrat un număr de 599 participanți.
Totodată, s-au derulat, în continuare, nouă cursuri de tip eLearning, având următoarele teme: Managementul dosarului în procesul penal; Managementul dosarului în procesul
civil; Managementul dosarului în cadrul parchetului; Executări penale; Cooperare judiciară internațională în materie penală; Cooperare judiciară internațională în materie civilă;
Limba română; Engleza juridică; Repartizarea aleatorie a cauzelor. Configurarea completurilor de judecată.
În luna septembrie 2020, Departamentul relații internaționale și Departamentul de formare profesională continuă din cadrul Școlii Naționale de Grefieri au continuat implementarea
proiectului cu titlul Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative. În cadrul proiectului a fost elaborat draftul
Raportului trimestrial de progres aferent perioadei 01.07.2020 – 30.09.2020, ce urmează să fie încărcat în aplicația Mysmis la începutul lunii octombrie.
De asemenea, pe platforma de formare profesională se află în derulare cursurile de tip eLearning programate în cadrul prezentului proiect.
Școala Națională de Grefieri, prin aceleași departamente, a continuat, și în perioada de referință, implementarea proiectului Formarea profesională și consolidarea capacității la
nivelul sistemului judiciar (Judicial Training and Capacity Building), co-finanțat prin Programul Justiție aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
În cadrul acestui proiect, în perioada 22-23 septembrie 2020, Operatorul de Program a derulat o misiune de monitorizare privind implementarea proiectului finanțat în cadrul MFN
2014-2021, precum și aspecte de sustenabilitate a proiectelor finanțate în cadrul MFN 2009-2014; la întâlnirea de deschidere a misiunii din data de 22 septembrie, ce a avut loc la sediul
CSM, a participat din partea Școlii Naționale de Grefieri doamna grefier Izabela Trușcă.
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Totodată, în vederea pregătirii procedurilor de achiziție, la solicitarea promotorului de proiect, au fost comunicate acestuia datele personale ale membrilor echipei de management
din cadrul Școlii Naționale de Grefieri, necesare completării declarației întocmite în conformitate cu art. 21 alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din HG nr. 395/2016, cât și datele necesare
completării formularului de integritate, conform prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a
contractelor de achiziție publică.
Școala Națională de Grefieri, prin Departamentul relații internaționale, a continuat, și în perioada de referință, implementarea proiectului O mai bună aplicare a procedurilor
transfrontaliere europene: cursuri juridice şi lingvistice pentru personalul instanţelor din Europa (EJTR - 806998). În acest sens, Academia de Drept European (ERA) a propus trecerea
de la formatul face-to-face la formatul online al seminarelor internaționale de engleză juridică planificate până în luna martie 2021. Este inclus în acest interval și seminarul planificat
inițial a avea loc în București, în perioada 22-25 februarie 2021.
De asemenea, cel de-al doilea seminar juridic național din cadrul proiectului, amânat inițial pentru data de 27-28 mai 2021, a fost reprogramat pentru data de 23-24 septembrie
2021.
În cadrul proiectului Îmbunătățirea aplicării dreptului penal european: activități de formare juridică şi lingvistică pentru personalul instanţelor din Europa (Grant Agreement
851999), la data de 21.09.2020, a fost semnat Acordul de Cooperare dintre Şcoala Naţională de Grefieri şi Academia de Drept European (ERA).
Proiectul presupune organizarea, atât la nivel național, cât și internațional, a unor acțiuni de formare în domeniul limbii engleze și a cooperării judiciare internaționale în materie
penală, precum și dezvoltarea unor manuale și materiale de formare pentru grefieri.
În cadrul aceluiași proiect, în zilele de 23 şi 30 septembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei BigBlueButton, întâlnirea preliminară a experților naționali desemnați de
către fiecare instituție participantă, pentru elaborarea și uniformizarea materialelor de formare întocmite.
De asemenea, seminarul juridic național ce urmează să se desfășoare sub egida acestui proiect a fost programat pentru data de 20-21 septembrie 2021.
În cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod
MySMIS2014+ 118765), a continuat implementarea Activității nr. 2, aferentă elaborării unei Strategii naționale de comunicare publică la nivelul sistemului judiciar.
În perioada de referință, în ceea ce privește chestionarul nr. 2, conceput în cadrul proiectului Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU, derulat de consorțiul
EIPA-EJTN, s-a purtat o corespondență cu experții proiectului privind aspecte referitoare la formarea grefierilor din țara noastră.
La data de 15 septembrie 2020, Școala Națională de Grefieri, prin același departament, în urma discuțiilor avute anterior cu reprezentanții rețelei EJTN (European Judicial Training
Network) și a aprobării prin Hotărârea CSM nr. 147/23.07.2020 a propunerii Şcolii Naţionale de Grefieri de dobândire a calităţii de membru asociat al Reţelei Europene de Formare
Judiciară, a înaintat candidatura sa către EJTN, împreună cu toate documentele anexe necesare.
În ceea ce privește activitatea Departamentului de formare a formatorilor, în scopul perfecționării corpului personalului de instruire propriu al Școlii în domeniul didactic au
continuat întâlnirile de lucru având drept scop realizarea unei analize a nevoilor de formare a formatorilor, urmărindu-se creșterea eficienței activității formatorilor implicați în
îndeplinirea obiectivelor ce ţin de formarea iniţială şi continuă a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă
acestea.
Totodată, personalul de instruire din cadrul departamentului a continuat actualizarea și completarea cursurilor de formare a formatorilor, având în vedere provocările actuale ale
activității de formare în sistem online, generate de prezentul context epidemiologic.
Personalul din cadrul Departamentului de formare a formatorilor și-a adus aportul și la activitatea de elaborare a unui nou Statut al personalului de specialitate din cadrul instanțelor
și parchetelor, prin formularea de propuneri din partea Școlii pentru grupul de lucru constituit în acest scop la nivelul Ministerului Justiției.
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