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ANUNŢ
Institutul Național al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea următoarei activităţi:
NUME ACTIVITATE
„Bench bar workshop on Regulation 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters” – seminar organizat în cadrul Proiectului
JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6874 - Regulation 1215/2012: What it Offers & How it Works?.
PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
30 iunie - 1 iulie 2016, Veliko-Târnovo (Arbanassi), Bulgaria
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Seminarul se desfăşoară în limba engleză.
Având în vedere caracterul practic al seminarului, este recomandată cunoașterea limbii engleze la un nivel
mediu/avansat (cel puțin echivalent nivelului B1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi).
ORGANIZATOR
Bulgarian Institute for Legal Initiatives (BILI) în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii şi Institutul
Național de Justiţie din Bulgaria.

DESCRIERE
Seminarul, cu o durată de 2 zile, se adresează judecătorilor, avocaților şi executorilor judecătorești din
România şi Bulgaria.
Acesta îşi propune reunirea profesiilor implicate în aplicarea Regulamentului 1215/2012 privind competența
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială şi discutarea beneficiilor,
problemelor care pot apărea cu ocazia punerii în aplicare a acestuia. Seminarul va avea un pronunțat
caracter practic creând, totodată, oportunități de colaborare între practicienii din Bulgaria şi România.

FINANŢARE
Cazarea şi masa participanților va fi asigurată de organizatori, începând cu seara zilei de 29 iunie 2016, la
Park Hotel Arbanassi, Str. Capitanska nr. 7, Arbanassi
- Veliko Târnovo, Bulgaria
(http://parkhotelarbanassi.com/en )
Transportul cu autocarul/microbuz pe ruta București-Veliko Târnovo (Arbanassi) şi retur este, de asemenea,
asigurat de organizatori. Plecarea din București este stabilită pentru după-masa zilei de 29 iunie 2016.
Transportul de la localitatea de domiciliu a participantului până în București şi retur nu este asigurat/decontat.
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CUI SE ADRESEAZĂ




Judecătorilor
Avocaților
Executorilor judecătorești

NUMĂR DE LOCURI


Ca urmare a neocuparii locurilor oferite initial au ramas disponibile 2 locuri pentru judecători

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Formularul de înscriere completat;
 Avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceștia își desfășoară
activitatea,iar în caz de urgenţă, avizul președintelui secţiei/procurorului șef secţie în care
judecătorul sau procurorul își desfășoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul
conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile și
obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al
Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii și Școala Naţională de Grefieri,
precum și pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea
Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).
 Curriculum vitae in limba romana.
 Certificat de competență lingvistică sau orice alt document din care rezultă cunoașterea limbii
engleze la nivelul solicitat (cel puțin echivalent nivelului B1 din Cadrul European Comun de
Referință pentru Limbi).
Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail
razvan.mihaila@inm-lex.ro
TERMEN ÎNSCRIERE
21 iunie 2016, ora 13:00
CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecția inițială a candidaților în funcție de următoarele criterii:
 relevanța programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută
pentru curs;
 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională;
 posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la care va avea acces prin
participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecție va fi analizat corelativ cu condiția cunoașterii temeinice a limbii engleze, atestată,
în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
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În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea
listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de
parchet mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în profesie.
PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este d-l Răzvan MIHĂILĂ, personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare a formatorilor, tel. 021.407.6251,
razvan.mihaila@inm-lex.ro
IMPORTANT!
Vă informăm cu privire la obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data
desfășurării evenimentului dacă nu vor mai participa, din motive obiective, pentru a putea anula serviciile
solicitate (mese de prânz, pauze de cafea). În eventualitatea în care participanții nu anunță, acestora li se
vor imputa costurile aferente. De asemenea, vă informăm cu privire la obligativitatea ca participanții să
semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea,
aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.
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