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Consiliului în

Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

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
 BOGDAN LICU 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"

În perioada de referinţă, Plenul:
 a hotărât :

-apărarea independenţei sistemului judiciar ca urmare a cererii formulate de domnul Gheorghe Stan (procuror la data formulării
cererii), doamna procuror Adina Florea, doamna procuror Mihaiela Iorga Moraru, domnul procuror Sorin Iaşinovschi şi
doamna procuror Zarafina Puiu – din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie;
-reînnoirea reţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea continuă în anul 2020, conform Anexei la
Hotărârea nr.12/19.02.2020 a Consiliului de conducere al SNG;
-amânarea susţinerii examenului de capacitate, sesiunea decembrie 2019-aprilie 2020, ulterior datei de 04.05.2020, urmând ca
prima probă să fie anunţată într-un termen rezonabil, precum şi a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri
(programat iniţial pentru 26 aprilie 2020), ulterior datei de 04.05.2020, urmând ca data susţinerii concursului să fie anunţată
într-un termen rezonabil;
-reînvestirea doamnei judecător Rotaru-Radu Cristina în funcţia de director al INM pentru un mandat de 3 ani, începând cu
data de 28.03.2020.
 a avizat negativ propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi al personalului care
funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
 a apreciat că afirmaţiile Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, astfel cum sunt relatate în articolul publicat pe
site-ul www.g4media.ro la data de 09 octombrie 2019, nu sunt de natură a afecta independenţa autorităţii judecătoreşti în
ansamblul său.
 a aprobat:
-programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchetele de
pe lângă acestea pentru anul 2020;
-componenţa comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare, soluţionare a contestaţiilor şi mediere, pentru probele scrise,
precum şi comisiile de examinare pentru probele orale, la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor
stagiari, organizat în perioada decembrie 2019- aprilie 2020;
-tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul
instanţelor judecătoreşti; tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii
superioare juridice din cadrul parchetelor; tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier
fără studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti; tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a
posturilor vacante de grefier fără studii superioare juridice din cadrul parchetelor; taxa de participare la concurs în cuantumm
de 200 lei;
-propunerea Comisiei de organizare a examenului de capacitate.
 a luat act de conţinutul:
-Raportului de activitate al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie pe anul 2019;
-Raportului privind participarea Consiliului la cea de-a 84-a reuniune a Plenului GRECO, Strasbourg, 02-06 decembrie 2019.
Evenimente implicând conducerea CSM
05.03.2020 - Participarea la prezentarea Raportului privind activitatea Inspecţiei Judiciare în anul 2019, Bucureşti (Jud.
Nicoleta Margareta Țînț).
05.03.2020 - Participarea la prezentarea Raportului privind activitatea Inspecției Judiciare pentru anul 2019 (Proc. Tatiana
Toader);
06.03.2020 - Participarea la adunarea generală a procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism, cu ocazia prezentării şi dezbaterii Raportului de activitate pentru anul 2019 (Proc. Tatiana Toader);
09.03.2020 - Participarea la adunarea generală a procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, cu ocazia prezentării şi
dezbaterii Raportului de activitate pentru anul 2019 (Proc. Tatiana Toader).
Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
 a adoptat, cu caracter de recomandare, unele măsuri de organizare a activităţii în cadrul instanţelor judecătoreşti pentru
prevenirea riscului de răspândire a infecţiei cu COVID-19.
-a adoptat o hotărâre urmare a situaţiei centralizatoare a hotărârilor colegiilor de conducere ale Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie şi curţilor de apel adoptate în aplicarea art. 42-43 din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României.
 a hotărât:
-adoptarea unor măsuri urgente suplimentare faţă de Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului;
-adoptarea unor măsuri privind activitatea de judecată în zonele de carantină şi în zonele de protecţie;
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a trei judecători;
-aprobarea Raportului IJ nr. 19-3732/2020 privind modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a
atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, controlreglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor
prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a Curţii de Apel Cluj şi calitatea corespunzătoare a
serviciului public;
-aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 19-3731/2020 având ca obiect activitatea desfăşurată de magistraţii asistenţi din
cadrul ICCJ;
-detaşarea la SNG a domnului Văduva Victor, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Constanţa şi a
doamnei Cotorogea Alina-Ionela, judecător la Curtea de Apel Bucureşti;
-detaşarea la Consiliu a domnului Vioreanu George-Cristian, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul
Bucureşti;
-detaşarea la MJ a doamnei Nicoleta Nolden, judecător la Curtea de Apel Bucureşti;
-încetarea suspendării din funcţie a unui judecător, începând cu data de 24.03.2020, şi repunerea sa în funcţie, conform
dispoziţiilor art.62 alin.(5) din Legea nr.303/2004;
-prelungirea detaşării la INM pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.03.2020, a doamnei Rotaru Radu Cristina,
judecător în cadrul ICCJ, ca urmare a reînvestirii în funcţia de director al INM;
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-emiterea unei circulare către curţile de apel referitoare la Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
 a dispus adoptarea unei hotărâri în vederea punerii în aplicare a prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
- Anexa 1 - Capitolul V - "Domeniul justiţie".
 a analizat cererile de transfer formulate de judecători (transfer curți de apel și tribunale - etapa I şi etapa a II-a; transfer judecătorii etapa I).
 a exprimat acordul privind :
-o eventuală detaşare în cadrul INM a doamnei Ana Cristina Lăbuş, judecător la Tribunalul Iaşi, în ipoteza promovării concursului pentru ocuparea unui post de
formator cu normă întreagă la disciplina „Drept penal şi drept procesual penal”.
Activitatea
Secţiei Marinescu,
pentru judecători
materie
disciplinară
-o eventuală detaşare în cadrul INM a doamnei
Daniela-Iuliana
judecător laînCurtea
de Apel
Bucureşti, în ipoteza promovării concursului pentru
ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la disciplina „Drept civil şi drept procesual civil”.
În
perioada
de referință,
Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:
Numiri
în funcţii
de conducere
--preşedinte
,,suspendarea
din funcție
2 luni, pentru
abaterii
disciplinare
prevăzute
de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
al Secţiei
penalepea oTperioadă
Vaslui -de
judecător
cu gradsăvârșirea
profesional
de curte
de apel Babii
Vasile;
--preşedinte
„diminuarea
de încadrare
lunare brute
cu 15% pe
perioadă
de 3 luni
”, pentrucu
săvârşirea
abaterii disciplinare
prevăzute
deAndra
art.99 Rodica;
lit.h) teza a –IIal indemnizaţiei
Secţiei a II-a civilă,
de contencios
administrativ
şi ofiscal
a T Vâlcea
- judecător
grad profesional
de curte de apel
Marina
a-preşedinte
din Legea al
nr.Secţiei
303/2004,
penale a J Craiova a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal Budiană Georgeta-Raluca;
-suspendarea
funcție
pânăpentru
la soluționarea
definitivă
a procedurii
disciplinare
obiectul
lucrării
Inspecției
-preşedinte aldin
Secţiei
a IV-a
litigii de muncă
şi asigurări
sociale
a CA Clujcea face
doamnei
judecător
Dima
Laura Judiciare.
Maria.
Delegări în funcţii de conducere:
-vicepreşedinte al CA Iaşi - judecător Crişu-Ciocîntă Anda;
-preşedinte al Secţiei a II-a civile a CA Timişoara - judecător Nasz Csaba-Bela;
-preşedinte al Secţiei a II-a civile a T Bihor - judecător Laura-Cornelia Ursu
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a T Botoşani - judecător Hanachiuc Gina Alina;
-vicepreşedinte al T Bistriţa-Năsăud - judecător Tertiş Liliana Maria;
-vicepreşedinte al J Ploieşti - judecător Teodorescu Popa Claudia Roxana;
-preşedinte al J Moreni - Popescu Octavian Adrian, judecător la Judecătoria Târgovişte;
-preşedinte al Secţiei penale a JS 4 Bucureşti - judecător Mihai Dragoş Mocanu;
-preşedinte al Secţiei penale a J Suceava - judecător Anca Alioara Zăgan;
-preşedinte al Secţiei civile a J Suceava - judecător Oana-Elena Cosovăţ;
-preşedinte al Secţiei civile a JS 3 Bucureşti - judecător cu grad de tribunal Maria Livădariu;
-preşedinte al Secţiei penale a JS 3 Bucureşti - judecător cu grad de tribunal Mirela Mehedinţeanu;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a T Satu Mare - judecător Claudiuadrian Zbona;
-preşedinte al Secţiei I civilă a TSatu Mare - judecător Surd Grigore;
-preşedinte al T Harghita - judecător Sonia Vâga;
-preşedinte al Secţiei penale a JS 1 Bucureşti - judecător Alexandru Nicolae Volintiru.
Prelungiri delegări în funcţii de conducere:
-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a CA Piteşti - judecător Scarlat Comănescu Ionuţ;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a CA Constanţa - judecător Mariş Beatrice;
-preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a T Teleorman - judecător Mirela Răducu;
-preşedinte al Secţiei civile a T Teleorman - Daniela-Valentina Ifrim, judecător cu grad de tribunal la J Roşiori de Vede, delegată în funcţie de execuţie la T
Teleorman;
-preşedinte al Secţiei penale a T Teleorman - Emilia-Elena Enescu, judecător cu grad de tribunal la J Turnu Măgurele;
-preşedinte al J Turnu Măgurele - judecător Ruxandra Dincă;
-preşedinte al J Zimnicea - judecător Petrişor-Gigi Roşu;
-preşedinte al J Năsăud - judecător Pop Alin Lenuţ,
-preşedinte al Secţiei civile a J Braşov - judecător Moldoveanu Oana Meda,
-vicepreşedinte al J Paşcani - judecător Şerbănescu Irina,
-preşedinte al J Săveni - judecător Aniţei Gabriela;
-preşedinte al J Darabani - judecător Filipoaia Mihai Mureş;
-vicepreşedinte al J Medgidia - judecător Sărac Aldea Laura;
-preşedinte al J Slobozia - judecător Cosmin Leanca;
-preşedinte al J Făurei - judecător Marius-Andrei Dumitran;
-preşedinte al J Târgu Bujor - judecător Roxana-Lucia Mahu;
-preşedinte al J Lieşti - judecător Costela Dumitrache;
-preşedinte al Secţiei civile a T Mureş - judecător Gabriel-Cristian Ursa,
-preşedinte al Secţiei I civile, de contencios administrativ şi fiscal a T Neamţ - judecător Botezatu Gabriela-Elena;

-vicepreşedinte
al T Călăraşi - judecător Ghiţă Cristiana Mioara;
-preşedinte al Secţiei penale a TGalaţi - judecător Florian Costin;
-preşedinte al Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal a T Bihor - judecător Birău Vladimir;
-preşedinte al Secţiei penale a T Bihor- judecător Veronica Ioniţă;
-preşedinte al Secţiei penale a T Maramureş - judecător Alb Codruţa-Violeta;
-preşedinte al J Videle - judecător Marius-Aurelian Nicolae;
-preşedinte al J Paşcani - judecător Caliniuc Alina-Daniela;
-preşedinte al J Marghita - judecător Bogza Marian;
-vicepreşedinte al J Bistriţa - judecător Croitoriu Cătălin;
-preşedinte al Secţiei penale a J Bistriţa - judecător Vîntu Ana-Maria;
-preşedinte al Secţiei civile a J Bistriţa - judecător Sărmăşan-Radu Alina-Rodica;
-preşedinte al J Dragomireşti judecător Chiş Cătălin Vasile.
Activitatea Secţiei pentru procurori


În perioada de referinţă, Secţia:
 a avizat favorabil:
-propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al PICCJ a doamnei Maria Magdalena Militaru;
-propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al Secţiei urmărire penală şi criminalistică din cadrul PICCJ a doamnei Adriana Denisa
Cristodor;
-favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul PICCJ a domnului procuror Cătălin Ranco
Piţu;

-
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propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului şef al DNA a doamnei procuror Mădălina Scarlat;
-propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului şef al DIICOT a doamnei procuror Oana Daniela Pâţu.
 a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 2 procurori;
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror a unui procuror de la PJ Sinaia, în prezent suspendat din funcţie,
ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni care aduce atingere prestigiului justiţiei;
-revocarea din funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, începând cu data de 10.03.2020, a unui procuror, ca urmare a rămânerii
definitive a Hotărârii Secţiei pentru procurori în materie disciplinară nr.2/P din 13.03.2019 pronunţată în dosarul nr.13/P/2018 şi revenirea acestuia la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Timişoara (unitate de parchet unde a funcţionat anterior numirii sale în funcţia de conducere)
-suspendarea din funcţie a unui procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, după
confirmarea judecătorului de cameră preliminară.
-încetarea mandatului în funcţia de procuror şef al Serviciului de combatere a traficului intern de droguri a doamnei procuror Oana Daniela Pâţu, ca urmare a
numirii sale în funcţia de adjunct al procurorului şef al DIICOT, începând cu data de 11.03.2020;
-încetarea mandatului funcţiei de procuror şef al Secţiei judiciare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei Mădălina Scarlat, ca urmare a numirii în
funcţia de adjunct al procurorului şef al DNA, începând cu data de 11.03.2020.
-sesizarea Comisiei medicale de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii în vederea întocmirii raportului de expertiză
cu privire la situaţia unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad;
-admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii formulată de domnul procuror Radu Răzvan Horaţiu, procuror în cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
-eliberarea din funcţia de procuror general adjunct al PCA Târgu Mureş, prin demisie, a doamnei procuror Airinei Lucia, începând cu data de 17.04.2020 și
continuarea activităţii acesteia la PT Harghita;
-prelungirea detaşării la Şcoala Naţională de Grefieri a domnului Ifrim Gheorghe.
 a exprimat acordul în vederea participării doamnei Gianina-Nicoleta Cornea, procuror în cadrul DIICOT, la procedura de selecţie organizată de INM
pentru un post de formator cu normă întreagă în domeniul „Drept penal şi drept procesual penal”.
 a aprobat:
-proiectul de Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii;
-raportul Inspecţiei Judiciare având ca obiect "verificarea măsurilor luate în vederea remedierii deficienţelor din activitatea Serviciului Teritorial CraiovaDIICOT, inclusiv a birourilor teritoriale", precum şi propunerile cuprinse în raportul sus – menţionat.
 a luat act de:
-Raportul privind activitatea desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie în anul 2019;
-Raportul privind activitatea desfăşurată în anul 2019 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Numiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Biroului teritorial Olt din cadrul Serviciului teritorial Craiova a DIICOT - procuror Dragomir Alexandru;
-procuror şef Secţie judiciară la PT Sibiu - procuror Irimie Ioan;
Delegări în funcții de conducere:
-prim procuror adjunct la PT Bucureşti - procuror Borjog Eduard – Daniel;
-prim procuror la PJ Mizil - procuror Prajea Florentina Cristina;
-procuror şef al Biroului teritorial Botoşani din cadrul DIICOT – procuror Mihai Ciprian – Ioan;
-procuror în cadrul DIICOT - Serviciul teritorial Timişoara – procuror Moga Eliza Doruţa;
-procuror şef Secţie judiciară la PCA Cluj - procuror Dobrescu Sebastian – Ştefan;
-procuror în cadrul DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, - procuror Cotoi Origel;
-prim procuror adjunct la PT Sălaj - procuror Flonta Sorin Emil;
-procuror la DNA - nivel central – procuror Diaconescu Elena – Melinda;
-prim procuror la PJ Beiuş - procuror Bodin Alina Adriana;
-procuror general adjunct la PCA Braşov - procuror Carmina Ivan;
-procuror şef Secţie judiciară la PCA Braşov - Andreea-Manuela Benedek;
-procuror şef al Serviciului teritorial Galaţi din cadrul DIICOT -procuror Negraia Emilia-Daniela;
-procuror şef Secţie judiciară la PCA Galaţi - procuror Buzea Monica;
-procuror şef Secţie urmărire penală la PCA Galaţi – procuror Petrache Gabriel;
-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Brăila - procuror Leu Roxana Gabriela;
-procuror şef adjunct al Secţiei judiciare din cadrul PICCJ -procuror Laura Oprean;
-prim procuror la PJ Ineu - procuror Rusu Silviu-Florin;
-procuror şef Secţie judiciară la PT Gorj - procuror Cocoş Felicia;
-prim procuror adjunct la PJ Sectorului 4 Bucureşti - procuror Şalaru Ilie Andrei;
-prim procuror la PJ Odorheiu Secuiesc - procuror Suto Agota Kinga;
-prim procuror la PJ Topliţa - procuror Gherasim Ciprian;
- procuror şef Secţie judiciară la PT Argeş - procuror Pătru Mădălina Nicoleta;
-prim procuror la PJ Moreni - procuror Petre Vasile Daniel;
-procuror şef al Biroului de recursuri penale în interesul legii al Serviciului judiciar penal din cadrul Secţiei judiciare a PICCJ - procuror Manea Teodor;
-procuror şef Secţie judiciară a PT Neamţ - procuror Cucoradă Erica Petronela;
-procuror în cadrul PICCJ - Secţia de resurse umane şi documentare, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 06.04.2020 - procuror Ursache Ioana;
-prim procuror la PJ Târgu Bujor - procuror Andrinoiu Nicoleta;
Prelungiri delegării în funcţii de conducere:
-procuror şef Secţie judiciară la PT Vaslui - procuror Armeanu Elena – Cristina;
-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Mureş - procuror Hărşan Marius Vasile;
-procuror în cadrul DIICOT - Serviciul teritorial Piteşti - procuror Diaconu Antonia;
-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Tulcea – procuror Rusu Fănel;
-prim procuror la PJ Adjud - procuror Ene Dănuţ;
-procuror şef Secţie judiciară la PT Vrancea - procuror Ghica Eduard;
-procuror şef Secţie judiciară la PT Constanţa - procuror Rotea Teodora Elena;
-procuror în cadrul DIICOT - Serviciul teritorial Constanţa – procuror Mihăilescu Cătălin – Cristian;
-procuror la PT Brăila – procuror Riza Florentin;
procuror şef Secţie urmărire penală din cadrul PT Dâmboviţa, - procuror Tudose Mihai;
-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Gorj - procuror Tomoiu Sorin Gabriel;
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-prim procuror la PJ Lugoj - procuror Ursulescu Dorel;
-procuror şef al Serviciului Teritorial Braşov din cadrul DNA - procuror Vlad Felicia;
-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Hunedoara - procuror Şofan Dumitru;
-prim procuror la PJ Huşi - procuror Baltag Nina;
- prim procuror la PJ Vaslui - procuror Gurguţă Oana Magdalena;
-prim procuror adjunct la PJ Vaslui - procuror Scripcă Florin;
-procuror în cadrul DNA - Serviciul Teritorial Piteşti, - procuror Moşteanu Marian Eugen;
-prim procuror la PJ Calafat – procuror Pencea Ştefăniţă Mugurel;
-procuror şef al Secţiei judiciare penale din cadrul DNA - procuror Danciu Monica Erika;
-prim procuror la PJ Hunedoara – procuror Ilyes Maria Magdalena;
-prim procuror adjunct la PJ Hunedoara - procuror Gheorghe Sorin Liviu;
-procuror şef Secţie judiciară a PCA Craiova - procuror Bălan Liviu;
-procuror în cadrul PICCJ – procuror Bugeac Eduard;
Reînvestiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Biroului teritorial Mehedinţi din cadrul Serviciului teritorial Craiova a DIICOT -procuror Odină Iulian;
Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
 şi-a însuşit :
-punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul H.G. privind condiţiile de acordare a despăgubirilor pentru unele prejudicii suferite de magistraţi în exercitarea
atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea şi a decis transmiterea unui răspuns către Ministerul Justiţiei în sensul punctului de vedere;
-nota DLDC privind solicitarea MAE – Agentul Guvernamental pentru CEDO referitoare la cauza Camelia Bogdan împotriva României;
-punctul de vedere DLDC referitor la adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş prin care se solicită un punct de vedere cu privire la accesul
procurorilor stagiari la informaţii secrete de stat şi secrete de serviciu;
-punctul de vedere al SRUP referitor la Nota DRUO - SRUP privind plângerea prealabilă formulată de un procuror din cadrul DIICOT împotriva Hotărârii nr.
991/ 2019 a Secţiei pentru procurori şi a decis transmiterea lucrării la Secţie cu propunere respingere a plângerii prealabile ca neîntemeiată;
-punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de H.G. privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru unele instituţii din sistemul justiţiei şi a decis
comunicarea unui răspuns în acest sens către MJ. Totodată, Comisia a decis ca în răspunsul ce va fi comunicat să se facă referire şi la faptul că în contextul
modificărilor legislative recente este obligatoriu ca în schema de personal a instanţelor şi parchetelor să figureze şi posturi de psiholog, iar pe de altă parte
aceştia participă şi în comisiile de concurs de la concursurile organizate în cadrul sistemului judiciar; pentru aceste considerente este evident că externa li za rea
unor astfel de servicii ar genera costuri şi mai mari pentru sistemul judiciar;
-punctul de vedere al DLDC privind observaţiile şi propunerile formulate de MJ cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii Constituţionale referitoare la pensiile de serviciu.Comisia a decis comunicarea unui răspuns către MJ în care să fie avute în vedere şi
precizările făcute în cadrul şedinţei;
-puncul de vedere al DLDC referitor la proiectul de Lege privind căutarea persoanelor dispărute;
-punctul de vedere al DLDC referitor la posibilitatea susţinerii de către un procuror a unui seminar organizat de o entitate privată cu tema ''Spălarea banilor";
-punctul de vedere al DLDC privind solicitarea Ministerului Justiţiei vizând situaţia sediului Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul sau în afara proiectului
"Cartierul pentru Justiţie;
-punctul de vedere al DLDC referitor la solicitarea Tribunalului Gorj privind interpretarea unor dispoziţii legale vizând stagiul militar şi vechimea în magistratură;
-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);
-punctul de vedere al DLDC- SC privind plângerea prealabilă formulată de DNA împotriva Hotărârii Plenului Consiliului nr. 225/15.10.2019.
 a analizat:
-punctul de vedere DLDC referitor la adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş prin care solicită o serie de clarificări relativ la contrasemnarea
soluţiilor procurorului stagiar de către prim-procuror şi a decis că solicitarea excedează competenţelor Secţiei pentru procurori a Consiliului, urmând a fi comunicat
un răspuns în acest sens;
-punctul de vedere DLDC referitor la cererea unui procuror stagiar în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu prin care se solicită o serie de clarificări
privind competenţa procurorului stagiar de a dispune măsuri privative sau restrictive de libertate şi a decis că solicitarea excedează competenţelor Secţiei pentru
procurori a Consiliului, urmând a fi comunicat un răspuns în acest sens;
-punctul de vedere cu privire la solicitarea Casei Naţionale de Pensii Publice relativ la interpretarea dispoziţiilor art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi a decis că solicitarea excedează competenţelor Secţiei pentru procurori a Consiliului, urmând a fi comunicat
un răspuns în acest sens;
-nota DRUO-SRUP privind plângerea prealabilă formulată de un procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov împotriva hotărârii nr. 886/29.10.2019 a
Secţiei pentru procurori a Consiliului şi a decis transmiterea materialului către Secţia de procurori cu propunere de respingere ca neîntemeiată;
-punctul de vedere privind plângerea prealabilă formulată de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1441/2019 şi Punctul de vedere
DLDC completator şi a decis transmiterea lucrării la Secţia pentru Judecători, fiind exprimate următoarele opinii: în ceea ce priveşte admisibilitatea plângerii, au conturat două variante de soluţionare, respectiv admisibilitatea şi inadmisibilitatea plângerii;
-lucrarea privind măsurile privind activitatea de judecată în zonele supuse măsurii de carantină sau în zonele de protecţie, ca urmare a adresei nr. 1334/A/2020
din 31 martie a CA Suceava. Comisia şi-a însuşit proiectul de hotărâre întocmit de DLDC şi a decis transmiterea acestuia la Secţia pentru Judecători, cu propunerea
de aprobare;
-nota completatoare DLDC în legătură cu dispoziţiile art. 33' şi art 102 din Legea nr. 303/2004 şi Nota completatoare DLDC. Comisia a decis transmiterea lucrării
la Plen cu propunerea de sesizare a MJ, în vederea iniţierii demersului de modificare a Legii nr. 303/2004, fiind exprimate mai multe opinii;
-punctul de vedere al DLDC privind o adresă a MJ referitoare la Hotărârea CJUE din 14 mai 2019, pronunţată în cauza C -55/18; studiu de drept comparat
DAERIP. Comisia a decis transmiterea unui răspuns către MJ în sensul că simplul fapt al includerii în planificarea de permanenţă nu poate justifica acordarea
drepturilor băneşti pentru perioada menţionată în această planificare. A fost exprimată şi o opinie minoritară în sensul că judecătorii ar trebui să primească
drepturile salariale pentru această perioadă.
-adresa MJ în vederea discutării unor aspecte vizând modificarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală. Comisia a decis transmiterea unei adrese către
Ministerul Justiţiei, cu solicitarea de a se comunica stadiul actual al demersului iniţiat de această instituţie, inclusiv din perspectiva modalităţii în care Ministerul
intenţionează să promoveze propunerile de modificare a celor două coduri.
 a hotărât transmiterea către Secţia pentru procurori a plângerii prealabile formulată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia împotriva
hotărârii Secţiei pentru procurori nr.221/10.03.2020, cu propunerea de respingere, ca neîntemeiată.
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Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare

În perioada de referinţă, Comisia:
 a analizat:
-nota DRUO referitoare la propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind aprobare a Programului de formare profesionala continua a personalului auxiliar de
specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea pe anul 2020.Comisia a dispus înaintarea materialului către Plenul Consiliului cu
propunere de aprobare a Programului de formare profesională;
-nota cu privire la observaţiile formulate de Institutul Naţional al Magistraturii, respectiv Direcţia Resurse Umane şi Organizare - Biroul concursuri referitor la
proiectul de Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii. Comisia a decis transmiterea proiectului de
Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii cu modificările formulate Secţiei de procurori;
-referatul privind solicitarea unui fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa de recunoaştere a vechimii în magistratură şi a vechimii efective în
funcţia de procuror în perioada în care a fost suspendat şi acordarea drepturilor salariale aferente,
-punctul de vedere DRUO-BC cu privire la modalitatea de desfăşurare a probelor scrise la examenul de capacitate, în raport de cererea unui procuror stagiar din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni;
-punctul de vedere DLDC referitor la posibilitatea susţinerii probei scrise la examenul de capacitate prin tehnoredactare a lucrării, în condiţiile existenţei unei
afecţiuni fizice. Comisia a decis transmiterea lucrării către Comisia de organizare a examenului de capacitate, spre competentă soluţionare, urmând ca aceasta să
aprecieze asupra posibilităţii sesizării Plenului Consiliului.
Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
 a luat act fără observații a raportului nr.1/3200/2020 privind participarea la stagiul destinat purtătorilor de cuvânt, 28-30 ianuarie 2020, Madrid, Spania;
 a apreciat că este oportună participarea unui reprezentant al CSM la reuniunea anuală a Rețelei Francofone a Consiliilor Judiciare, Quebec, Canada, 11-13
noiembrie 2020, având în vedere și necesitatea susținerii candidaturii Consiliului Superior al Magistraturii din România pentru a dobândi calitatea de membru al
Rețelei și a dispus comunicarea notei DAERIP către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea desemnării unui reprezentant al CSM care să
ia parte la reuniunea ce va fi organizată la Quebec, în luna noiembrie 2020.
 a propus desemnarea domnului judecător Mihai Andrei Balan, membru CSM la întâlnirea Forumului RECJ pentru Justiție Digitală, organizat în data de 22
aprilie 2020, la Atena, Grecia, nota DAERIP, urmând să fie comunicată președintelui Consiliului, pentru a decide asupra oportunității participării.
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1.Formarea auditorilor de justiție
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
 În data de 6 ianuarie 2020 a debutat anul al II-lea de formare pentru auditorii de justiție admiși la concursul de admitere la INM, sesiunea 2018 (HCSM nr.
1058/2018). Cei 199 de auditori de justiție parcurg în prezent stagiul practic în cadrul instanțelor și al parchetelor. Prima etapă a stagiului s-a încheiat în data de
15 martie 2020.
 În perioada 16 – 29 martie 2020 s-a organizat pentru auditorii de justiție din anul al II-lea, la Institut, un modul cu caracter preponderent practic. În contextul
măsurilor luate pentru prevenirea și limitarea răspândirii Covid-19, precum și al Decretului nr. 195/2020 emis de Președintele României pentru instaurarea stării
de urgență, acest modul s-a desfășurat la distanță, urmând ca examenele să fie susținute de către auditori ulterior, în funcție de evoluția măsurilor instituite în
contextul limitării pandemiei Covid-19.
b) Alte activități privind formarea inițială
 La începutul lunii martie 2020 s-au înregistrat la EJTN înscrierile auditorilor de justiție din cadrul anului al II-lea de formare în vederea participării la Concursul
Internațional THEMIS 2020, ediția a XV-a, respectiv în cadrul semifinalei consacrate Dreptului familiei. Participarea în cadrul semifinalei consacrate Eticii
urmează să fie anunțată ulterior responsabililor EJTN.
 În data de 9 martie 2020 a fost demarat stagiul organizat pentru perioada 9-13 martie 2020 de către Institutul Național al Magistraturii pentru auditorii de
justiție din cadrul Școlii Naționale a Magistraturii din Franța, aflați în România prin intermediul magistratului de legătură de la Ambasada Franței la București.
Stagiul s-a putut desfășura conform planificării, până în data de 11.03.2020, când a fost sistat, ca urmare a măsurilor adoptate pentru prevenirea și limitarea
răspândirii Covid-19, auditorii de justiție ENM efectuând vizite la INM, SNG, Curtea de Apel București și Institutul Național de Criminalistică din cadrul
Inspectoratului General al Poliției Române.
 Stagiile studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept a Universității din București care urmau să se desfășoare în cadrul INM în perioada 16.0303.04.2020 și, respectiv 01.04-10.05.2020 au fost amânate, în contextul măsurilor adoptate la nivelul INM pentru prevenirea și limitarea răspândirii Covid-19.
2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), la data de 4 martie 2020 a fost organizată Întâlnirea experților selectați în domeniul drept penal
și drept procesual penal, dedicată pregătirii celor 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema “Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”. La
această întâlnire au participat 5 formatori (dintre care 2 formatori prin mijloace de comunicare la distanță).
Tot în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European
(FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 01 – 10 martie 2020 au fost organizate 9 acțiuni de formare profesională (24
de activități programate în perioada 12-31 martie 2020 au fost amânate ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus SARSCoV-2), după cum urmează:
 Din seria celor 16 seminare în domeniul Dezvoltare personală și programare neurolingvistică, în perioada 2-3 martie 2020 s-a desfășurat, la Iași, cel de-al
doilea seminar. La seminar au participat 10 judecători, 7 procurori și 2 participanți din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor.
 Din seria celor 22 de întâlniri de practică neunitară, în perioada 5-6 martie 2020 a avut loc, la Timișoara, Întâlnirea președinților secțiilor civile ale Înaltei
Curți de Casație și Justiție și curților de apel. La întâlnire au participat 20 de judecători, reprezentând 11 curți de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție și 1
procuror din cadrul Biroului de recursuri civile în interesul legii al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
 Din seria workshop-urilor organizate la nivel descentralizat, în perioada 05-06 martie 2020 a avut loc, la Galați, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul
Cod de procedură penală. La eveniment au participat 16 procurori.
 Din seria celor 8 seminare în domeniul Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală, a fost organizat în perioada 05-06 martie 2020, la București, cel deal doilea seminar. La seminar au participat 12 judecători, 7 procurori și 3 magistrați-asistenți ÎCCJ.
 Din seria celor 22 de întâlniri de practică neunitară, în perioada 9-10 martie 2020, a avut loc, la București, Întâlnirea procurorilor șefi secție din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al parchetelor de pe lângă curțile de apel. La întâlnire au participat 33 de procurori reprezentând PÎCCJ,
structurile specializate DNA și DIICOT, toate parchetele de pe lângă curțile de apel;
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 Din cele 10 seminarii în domeniul Combaterea criminalității informatice a fost organizat primul seminar, în perioada 09-10 martie 2020, la București. La
seminar au participat 8 judecători și 12 procurori.
 Din seria celor 2 conferințe în domeniul Etică și deontologie, în perioada 09-10 martie 2020 a avut loc, la București, prima conferință. La conferință au
participat 28 de judecători și 25 de procurori.
 Din seria workshop-urilor organizate la nivel descentralizat, în perioada 09-10 martie 2020 a avut loc la Timișoara workshop-ul cu tema Noul Cod penal.
Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat 17 procurori.
 Din seria workshop-urilor organizate la nivel descentralizat, în perioada 09-10 martie 2020 a avut loc, la Iași, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod
de procedură penală. La eveniment au participat 17 procurori.
De asemenea, în perioada 1-11 martie 2020 s-au desfășurat la Institutul Național al Magistraturii cursurile de formare profesională pentru magistrații numiți în
temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ca urmare a concursului
de admitere în magistratură desfășurat în perioada 28 martie – 8 iulie 2019. La cursuri au participat un număr de 58 de judecători și 78 de procurori.
3.
Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 concurs de admitere la INM – în perioada septembrie 2019 – februarie 2020, pentru ocuparea unui număr de 300 de locuri de auditori de justiție INM (din
care 200 alocate pentru ocuparea funcției de judecător și 100 pentru ocuparea funcției de procuror) și pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. La concurs s-au înscris 2385 de candidați pentru locurile de auditori de justiție INM și 80 pentru posturile de personal
asimilat. În data de 17 noiembrie 2019 a avut loc prima probă a concursului – testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, la care au participat 2313 candidați,
proba fiind promovată de 380 de candidați. Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice a avut loc în data de 7 decembrie (la drept civil și drept procesual
civil), respectiv 8 decembrie 2019 (la drept penal și drept procesual penal), fiind promovată de 280 de candidați (276 candidați pentru posturile de auditor de
justiție și 4 pentru posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor). În luna februarie 2020 a avut loc proba interviului, promovată
de 220 de candidați (217 candidați pentru posturile de auditor de justiție și 3 pentru posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor). În perioada de referință, candidații admiși în urma celor două etape ale concursului au efectuat vizita medicală, au susținut testarea psihologică și
au depus actele necesare verificării bunei reputații, Plenul CSM urmând să aprecieze asupra îndeplinirii acestor condiții și să hotărască în privința validării
rezultatelor concursului.
 examen de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – în perioada decembrie 2019 – aprilie 2020, calendarul examenului stabilind
perioada martie-aprilie 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.
4. Relații internaționale
 Institutul Național al Magistraturii găzduit, în perioada 2-3 martie 2020, seminarul organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) cu tema
“EU Antitrust Law”, la care au participat 35 de judecători, din 14 state membre ale Uniunii Europene. Seminarul face parte din Calendarul activităților EJTN
2020.
De asemenea, INM a fost reprezentat în luna martie la următoarele activități internaționale organizate de EJTN:
 Reuniunea Sub-grupului de lucru “Drept penal” al EJTN, organizată la Bruxelles, în perioada 3-4 martie 2020;
 seminarul cu tema „Rule of Law Training for Judges: Independent Judges as a Cornerstone of the Rule of Law”, înscris în Calendarul activităților EJTN 2020,
organizat la Sofia, în perioada 5-6 martie 2020;
 reuniunea Sub-grupului de lucru “Drept civil” al EJTN, organizată la Bruxelles, în perioada 12-13 martie 2020 (participare on line, prin mijloace de comunicare
la distanță).

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În luna martie 2020, prin Hotărârea nr. 14 din 05 martie 2020, având în vedere nota Departamentului de formare profesională inițială cu nr. 1952/03.03.2020,
Consiliul de conducere al Școlii Naționale de Grefieri a decis înaintarea propunerilor nominale, în vederea aprobării de către Consiliul Superior al Magistraturii,
privind componența comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de admitere la Școala
Națională de Grefieri în anul 2020.
Totodată, având în vedere evoluția epidemiologică a virusului Covid-19, pentru asigurarea sănătății publice, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii cu nr. 48 din data de 12.03.2020, s-a decis amânarea susținerii concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri (programat inițial pentru 26
aprilie 2020), ulterior datei de 04.05.2020, urmând ca data susținerii concursului să fie anunțată într-un termen rezonabil. La aceeași dată, pe pagina de internet a
Școlii Naționale de Grefieri și a Consiliului Superior al Magistraturii au fost postate anunțuri în acest sens.
În luna martie 2020, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă nu s-au desfășurat cursuri de formare profesională continuă în centrele de
formare, având în vedere contextul epidemiologic actual, generat de pandemia SARS-CoV-2, acestea urmând a fi reluate atunci când situația o va permite.
Pentru a veni, însă, în întâmpinarea nevoii de formare a grefierilor, la nivelul departamentului a fost demarat un proiect în vederea identificării unor metode
de formare la distanță alternative, pe lângă cursurile de eLearnig, ce se vor organiza în cursul anului 2020.
În acest sens s-a procedat la contactarea formatorilor pentru stabilirea echipelor, a mijloacelor tehnice și a strategiei de elaborare și livrare a acestor noi tipuri
de materiale didactice.
În perioada de referință, a fost în desfășurare, continuând și în prezent, cursul eLearning destinat grefierilor recrutați prin concurs de ocupare în mod direct a
posturilor, compus din două module, ce abordează teme ca: Drept procesual penal, Drept procesual civil și Ecris, ce conțin și o componentă de Cooperare
judiciară internațională axată pe citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele cu elemente de extraneitate.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna februarie 2020, implementarea proiectului cu titlul Creșterea
gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Față de evoluția nefavorabilă a situației create de riscul infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, la nivelul echipei de management s-a decis reprogramarea
acțiunilor de formare profesională continuă potrivit adresei nr. 2153/10.03.2020, întocmită de asistentul manager și care a fost trimisă ofițerului de proiect din
cadrul AMPOCA.
Totodată, în temeiul art. 212 alin. 1 lit. c teza a II-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv pentru imposibilitatea încheierii contractului,
prin rezoluția Directorului Școlii Naționale de Grefieri nr. 2239/16.03.2020, s-a dispus anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de
servicii de cazare, servicii de servire a mesei și catering și servicii de închiriere săli de conferinţă în cadrul Programului achizițiilor aferent proiectului: Lotul 1 –
Constanța. Decizia a fost luată ca urmare a imposibilității previzionării, la acest moment, a calendarului de derulare a seminarelor cuprinse în programul de
formare profesională continuă aferent anului 2020, în contextul răspândirii la nivel național a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2.
În același timp, în baza dispozițiilor art. 211 lit.b și art. 212 alin.(1) lit.a, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, comisia de evaluare a ofertelor a
dispus anularea procedurii de atribuire, a contractului de achiziție publică de servicii de cazare, servicii de servire a mesei și catering și servicii de închiriere săli
de conferinţă în cadrul Programului achizițiilor aferent proiectului, Lotul 2 – Târgu Jiu.
Prin adresa nr. 2328/23.03.2020, față de recomandările și dispozițiile cuprinse în Hotărârea nr. 191 din data de 10 martie 2020 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, în Circulara nr. 5993 din 10 martie 2020 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și în Hotărârea nr.
191 din data de 12 martie 2020 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, din care rezultă că se suspendă, între altele, toate activitățile de
formare profesională a judecătorilor și personalului auxiliar de specialitate, cel puțin până la data de 04.05.2020, la nivelul echipei de management și a conducerii
Școlii Naționale de Grefieri, s-a decis suspendarea, până la data de 04.05.2020, a acțiunilor de formare profesională continuă care nu au fost deja reprogramate și
care urmau să fie derulate în cadrul proiectului. Adresa a fost comunicată ofițerului de proiect din cadrul AMPOCA.
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Cu sprijinul Departamentului relații internaționale, a fost întocmit draftul raportului trimestrial de progres aferent perioadei 01.01.2020 – 31.03.2020 și
urmează să fie încărcat în aplicația MySmis. Totodată, a fost pregătită documentația necesară în vederea depunerii cererii de rambursare nr. 7 pentru perioada
10.12.2019 – 25.03.2020.
Școala Națională de Grefieri, prin același departament, a participat, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, la 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, prin adresa nr. 2107/10.03.2020, ca urmare a semnării contractelor de colaborare de către experții selectați, au fost înaintate, în
original, exemplarele contractelor de colaborare, aparținând Consiliului Superior al Magistraturii, încheiate cu experții selectați în cadrul output nr. 1.7. Organising
20 seminars for court clerks/ Organizarea a 20 seminarii pentru personalul auxiliar. Seminarele vor avea ca obiect materia Managementului activității grefierului
de ședință la început de carieră și Tehnici şi standarde comune pentru redactarea încheierilor și a hotărârilor judecătorești.
Școala Națională de Grefieri, prin Departamentul relații internaționale, participă în cadrul proiectului O mai bună aplicare a procedurilor transfrontaliere
europene: cursuri juridice şi lingvistice pentru personalul instanţelor din Europa (EJTR - 806998), alături de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
și Academia de Drept European (ERA), dar și de alte instituții de formare judiciară din cadrul Uniunii Europene.
În perioada de referință, în baza dispozițiilor Hotărârii nr. 191 din data de 10 martie 2020 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii,
seminarul internațional European cross-border civil procedures. Legal English for court staff, programat a se desfășura la București, în perioada 23-26 martie
2020, a fost amânat. Totodată, au continuat comunicările în cadrul proiectului, atât cu privire la măsurile luate, cât și referitor la propunerea unor noi date la care
acțiunile de formare să poată avea loc. În urma discuțiilor avute cu reprezentanții ERA, seminarul anterior menționat a fost reprogramat pentru perioada 22-25
februarie 2021.
În data de 09.03.2020, Directorul Școlii Naționale de Grefieri, domnul judecător Andrei-Dorin Băncilă, alături de reprezentanți ai Departamenului relații
internaționale, au primit vizita a doi auditori de justiție francezi de la École Nationale de la Magistrature.
În cadrul acestei întâlniri au fost purtate discuții referitoare la organizarea și funcționarea Școlii, precum și despre sistemul judiciar român în ansamblul său.
A fost prezentat site-ul SNG, platforma eLearging a Școlii privind formarea continuă a grefierilor, precum și aspecte privind sistemul informatic ECRIS.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, a continuat derularea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de personal
de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, judecător, la disciplina Drept procesual penal, a unui post de personal de instruire propriu, judecător
sau procuror, la disciplinele Drept procesual penal sau Cooperare judiciară internațională în materie penală și a unui post de personal de instruire propriu pentru
formarea continuă, la disciplina Ecris (pentru instanțe) - specializarea Ecris civil – grefier cu studii superioare juridice din cadrul instanțelor.
De asemenea, în perioada de referință a fost finalizată procedura de selecție a unui post de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare
profesională inițială – procuror – la disciplina Drept procesual penal, procedură încheiată fără ocuparea postului pentru care a fost declanșată.
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