ANUNŢ

Institutul Național al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarelor activități organizate în cadrul Programului de schimb între autoritățile judiciare 2016:
NUME ACTIVITATE
A. Schimburi specializate
B. Schimburi pentru conducătorii de instanțe sau parchete

DESCRIERE
Institutul Național al Magistraturii organizează, împreună cu European Judicial TrainingNetwork
– Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (în continuare, EJTN), un program de schimb
de magistrați între statele europene.

Urmare a succesului înregistrat în 2015, EJTN a hotărât continuarea implementării componentei
de “Schimburi specializate”. Prin intermediul acestui program se urmărește dezvoltarea unor
schimburi pentru judecătorii/procurorii care își desfășoară activitatea în unul dintre următoarele
domenii: dreptul concurenței, mediere, dreptul muncii, dreptul refugiaților, dreptul mediului, drept
fiscal sau dreptul proprietății intelectuale, programul, stagiului fiind axat pe un schimb de
experiență în aceste domenii specializate.
În plus, în 2016 EJTN introduce o nouă componentă a Programului de schimb, un program pilot
de schimburi dedicate exclusiv conducătorilor de instanțe sau parchete.
În cazul acestei componente, agenda stagiului se va axa pe următoarele aspecte:
 Surse de tensiune în cadrul instituției
 Leadership pentru profesioniști
 Media şi influența sa asupra actului de justiție
 Managementul schimbării
 Tehnologia informației și a comunicațiilor
Programul stagiului conducătorilor de instanțe și parchete va fi organizat de omologi din celelalte
state europene participante, astfel că se recomandă alegerea unei instanțe/parchet de același
grad cu instanța sau parchetul de unde provine magistratul participant.
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Judecătorii/procurorii specializați într-unul din domeniile enumerate, respectiv președinții de
instanță sau conducătorii parchetelor pot opta pentru efectuarea unui schimb în unul dintre
statele participante la cele două tipuri de stagiu lansate cu această ocazie.
STATE PARTICIPANTE, NUMĂR DE LOCURI, LIMBA STAGIULUI
Statele participante, numărul locurilor disponibile, specializarea oferită, nivelul instanței
sau al parchetului care va găzdui stagiile precum și limba stagiilor se regăsesc detaliate
în formularul de înscriere on-line.
Magistrații participanți trebuie să cunoască la un nivel mediu/avansat limba indicată pentru stagiul
ales.

PERIOADA
Programul de schimb va avea loc până la sfârșitul anului 2016 (31 decembrie). Stagiul se va
desfășura pe o perioadă de 5 zile, pentru schimburile specializate, respectiv de 3-5 zile, pentru
schimburile dedicate conducătorilor de instanțe și parchete. Perioada concretă va fi stabilită
ulterior, de comun acord, de judecătorul sau procurorul selectat și punctul de contact din statul
în care se desfășoară stagiul.
ORGANIZATOR
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN
Institutul National al Magistraturii
FINANŢARE
EJTN acordă un per-diem (între 150 – 210 Euro/zi, în funcție de statul în care are loc
stagiul). 70% din suma este virată înainte de desfășurarea stagiului, iar 30% după
finalizarea acestuia și transmiterea către EJTN a raportului de stagiu.
Prin depunerea documentelor solicitate în acest anunț, candidații acceptă ca, în ipoteza selectării
în vederea participării, stagiu să se desfășoare exclusive în condițiile financiare aprobate la nivel
de EJTN.
Mai multe detalii în Ghidul practic al EJTN:
http://www.ejtn.eu/PageFiles/4605/Guide_2016_EN_ST.pdf
CUI SE ADRESEAZĂ
1. Schimburile specializate se adresează judecătorilor și procurorilor specializați într-unul dintre
următoarele domenii:


dreptul concurenței,
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dreptul mediului,



dreptul muncii,



mediere,



dreptul refugiaților,



drept fiscal sau



dreptul proprietății intelectuale.

2. Schimburile pentru conducătorii de instanțe și parchete sunt deschise participării președinților
și vicepreședinților de instanță, respectiv procurorilor generali, procurorilor generali adjuncți, prim
procurorilor și prim procurorilor adjuncți, indiferent de gradul instanței sau al parchetului.
Reamintim faptul că programul stagiului conducătorilor de instanțe și parchete va fi organizat de
omologi din celelalte state europene participante, astfel că se recomandă alegerea unei
instanțe/parchet de același grad cu instanța sau parchetul de unde provine magistratul
participant.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Formularul de înscriere completat
 Scrisoare de intenție
 Curriculum vitae în limba română
 Certificat de competență lingvistică – în măsura în care candidatul posedă un astfel de
certificat
 Avizul colegiului de conducere al instanței sau parchetului la care aceștia își desfășoară
activitatea, iar în caz de urgență, avizul președintelui secției/procurorului șef secție în care
judecătorul sau procurorul își desfășoară activitatea sau, dacă nu există secții, avizul
conducătorului instanței sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi
obligațiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului
Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Institutul Național al Magistraturii şi Școala
Națională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni,
aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Începând cu acest an, procedura de aplicație pentru programele de schimb EJTN se va realiza
online, la următorul link: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/. După accesarea link-ului
furnizat, persoanele interesate trebuie să parcurgă următoarele etape (în ordinea indicată):
i.

Selecția tipului de program pentru care aplică. În cazul celor două componente lansate
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ii.

iii.

acum se va alege opțiunea Short term exchanges / Stages courts;
În chenarul intitulat “cod de referință” (reference code/référence), va fi introdus Codul
Numeric Personal al aplicantului, iar apoi click pe tasta Apply / Postuler. Neintroducerea
CNP-ului atrage imposibilitatea înregistrării aplicației în baza de date cu participări
internaționale a INM și astfel, imposibilitatea includerii aplicantului în procedura de
selecție;
Completarea formularului de aplicație online.

Formularul de aplicație online trebuie completat de candidați în mod integral și cuprinde
următoarele părți:
1. Date personale și detalii cu privire la activitatea profesională a candidaților;
2. Opțiunea de stagiu:
-

Tipul stagiului: în cazul în care opțiunea are in vedere participarea la un schimb
specializat, magistratul va menționa, în câmpul intitulat Please indicate the type of
cases you predominantly handle una din următoarele specializări, corespunzătoare
stagiului ales (nu sunt admise alte mențiuni):



Competition law;



Environmental law;



Labour law;



Mediation;



Refugee law;



Tax law;



Intellectual Property.
In cazul în care magistratul optează pentru un stagiu dedicat conducătorilor de
instanțe, în campul respectiv (Please indicate the type of cases you predominantly
handle) va menționa



Court President



Head of Prosecution office (nu sunt admise alte mențini).

-

Țara, limba și perioada de desfășurare a stagiului: opțiunile 1, 2 și 3;

-

Alte interese speciale cu privire la stagiu;

3. Competențele lingvistice ale candidaților;
4. Motivație;
5. Participarea la activități anterioare;
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6. Documente suplimentare necesare pentru înscriere: prin apăsarea tastei “Send

Documents / Envoyer les documents” va fi generată automat o fereastră de e-mail,
având ca destinatar persoana de contact responsabilă din partea INM
(programeschimb.ejtn@inm-lex.ro). În acest e-mail candidații trebuie să atașeze și să
trimită următoarele documente scanate:
-

Curriculum vitae în limba română;

-

Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se desfășoară stagiul, în
măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat;

-

Avizul colegiului de conducere al instanței sau parchetului la care aceștia își
desfășoară activitatea, iar în caz de urgență, avizul președintelui secției/procurorului
șef secție în care judecătorul sau procurorul își desfășoară activitatea sau, dacă nu
există secții, avizul conducătorului instanței sau parchetului.
Atenție: aceste documente trebuie trimise înainte de validarea aplicației!

TERMEN ÎNSCRIERE
8 iulie 2016 ora 18:00
CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecția inițială în funcție de următoarele criterii:
 relevanța
programului
pentru
activitatea
candidat/specializarea cerută pentru curs;

profesională

a

magistratului

 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională;
 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 străine
în care se desfășoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale
depuse de candidat.
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
Diana MIHĂILĂ, tel. 021 407 62 53, e-mail: diana.mihaila@just.ro
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IMPORTANT!
Magistrații selectați vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării
(achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației
oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în
documentele anexate corespondenței EJTN.
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