Institutul Naţional al Magistraturii

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

martie 2017
COD
DATA DE ÎNCEPUT
SEMINAR

4902

10 martie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de probă

30

Descrierea seminarului:
INM va organiza în colaborare cu Camera Consultanţilor Fiscali din România o conferinţă cu tema Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de probă.
Conferinţa va fi dedicată judecătorilor specializaţi în materia dreptului civil și contenciosului administrativ din cadrul instanţelor din întreaga ţară. La
această acţiune de formare vor participa 30 de judecători, dintre care 15 judecători din București.

4822

13 martie 2017

2

Bucureşti

Aplicarea dreptului pieţei de capital

20

Descrierea seminarului:
În cadrul seminariilor vor fi abordate aspecte privind structura pieței de capital, fondurile de investiții și contribuția acestora la dezvoltarea pieței de
capital din România, legislația pieței de capital referitoare la garanțiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, noțiunea și
caracterele juridice ale instrumentelor financiare și ale tranzacției bursiere, fondurile de investiții, manipularea pieței de capital și abuzul de piață. Vor fi
organizate 4 seminarii. Acest seminar va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) și contenciosului administrativ
de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. La seminarii vor participa și profesioniști ai pieței de capital. Seminarul va fi
realizat în cooperare cu OPPC, ASF si ISF.

4975

15 martie 2017

3

Sibiu

Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex

20

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv consolidarea capacității autorităților judiciare din România în lupta împotriva violenței domestice și se adresează judecătorilor
specializați în soluționarea cauzelor civile și penale din cadrul Tribunalelor Hunedoara, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Brașov, Tribunalului pentru
Minori și Familie Brașov și judecătoriilor din raza teritorială a acestora, precum și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe.
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4866

17 martie 2017
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Târgu Mureş

DENUMIREA SEMINARULUI:

Etică și deontologie

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Târgu Mureș.

4944

20 martie 2017

5

Ploieşti

Limba franceză B2 - curs organizat de Centrul Multifunctional de
Pregatire Schengen

16

Descrierea seminarului:
Program realizat în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen din cadrul MAI. Modul de 60 de ore, nivel mediu (B2). Perioadele de
formare vor fi: 20-24 martie 2017, respectiv 24 - 28 aprilie 2017, aceiaşi magistraţi urmând să participe la ambele module.

4857

20 martie 2017

2

Bucureşti

Drept UE în contencios administrativ. Fonduri structurale și TVA

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecatorilor specializati în soluționarea cauzelor de drept administrativ și fiscal de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi își propune să prezinte și să dezbată aspecte de practică a instanţelor naţionale în materia fondurilor structurale și a TVA.

4867

21 martie 2017

1

Craiova

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Craiova.
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4976
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Iaşi

DENUMIREA SEMINARULUI:

Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv consolidarea capacității autorităților judiciare din România în lupta împotriva violenței domestice și se adresează judecătorilor
specializați în soluționarea cauzelor civile și penale din cadrul Tribunalelor Vaslui, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani și judecătoriilor din raza teritorială a
acestora, precum și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe.

4832

22 martie 2017

2

Bucureşti

Combaterea criminalității economico- financiare

15

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în materia combaterii criminalității economico-financiare realizat în parteneriat cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală. La seminar
vor participa 15 de procurori (10 de la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale și 5 de la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel și PICCJ) și 15
inspectori anti-fraudă.

4868

23 martie 2017

1

Bacău

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Bacău.

4869

24 martie 2017

1

Alba Iulia

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Alba Iulia.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Iaşi

DENUMIREA SEMINARULUI:

Etică și deontologie

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Iași.

4872

24 martie 2017

1

Ploieşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Ploiești.

4871

24 martie 2017

1

Piteşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Pitești.

4870

24 martie 2017

1

Suceava

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Suceava.

4940

27 martie 2017

5

Ploieşti

Limba engleza B2 - curs organizat de Centrul Multifunctional de
Pregatire Schengen

16

Descrierea seminarului:
Program realizat în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen din cadrul MAI. Modul de 60 de ore, nivel mediu (B2). Perioadele de
formare vor fi: 27 - 31 martie 2017, respectiv 24 - 28 aprilie 2017, aceiaşi magistraţi urmând să participe la ambele module.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCMA București.

4834

29 martie 2017

3

Braşov

Combaterea discriminării

25

Descrierea seminarului:
Seminarul, realizat în colaborare cu CNCD, își propune identificarea unor mijloace de prevenire și combatere a discriminării. Seminarul este deschis
participării judecătorilor și procurorilor, indiferent de gradul de jurisdicție (20 judecători și 5 procurori).

4836

29 martie 2017

3

Bucureşti

Comunicare cu elemente și tehnici de Programare neurolingvistică (NLP)

20

Descrierea seminarului:
Programul îşi propune perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale magistraţilor în raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizaţiei din care fac
parte. Se urmărește familiarizarea magistraților cu noțiunile de bază și instrumentele oferite de modelul NLP (tehnica RAPPORT, structuri proprii de limbaj,
sisteme proprii de reprezentare - VAKOG etc.). Seminarul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe
mixte).

4875

30 martie 2017

1

Ploieşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Ploiești.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului - aspecte penale

25

Descrierea seminarului:
Seminar destinat magistraţilor specializaţi în soluţionarea cauzelor penale de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie care doresc să aprofundeze
cunoştinţele în materia drepturilor omului.

4876

31 martie 2017

1

Braşov

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Brașov.
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aprilie 2017
COD
DATA DE ÎNCEPUT
SEMINAR

4842

3 aprilie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului - aspecte civile

25

Descrierea seminarului:
Seminar destinat magistraţilor specializaţi în soluţionarea cauzelor civile de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie care doresc să aprofundeze
cunoştinţele în materia drepturilor omului.

4966

3 aprilie 2017

2

Bucureşti

Schimb de bune practici în domeniul protecţiei intereselor
financiare ale Uniunii Europene în România - abordarea penală

15

Descrierea seminarului:
Seminarul își propune formarea profesională a reprezentanţilor DLAF și a magistraţilor care instrumentează cazuri de fraude ce afectează interesele
financiare ale UE. La seminar vor participa în principal magistraţi care au instrumentat dosare de fraudă cu fonduri europene (judecători de la ÎCCJ –
Secţia Penală, din cadrul Tribunalelor, procurori DNA), reprezentanţi ai Autorităţii de Audit, ai Agenţiei Naţionale de Integritate, ai Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice, precum și reprezentanţi DLAF. Seminarul va reuni 15 magistraţi (10 procurori și 5 judecători), 5 reprezentanţi DLAF, 8 reprezentanţi
instituţii naţionale partenere.

4911

3 aprilie 2017

5

Bucureşti

Franceză juridică

20

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în domeniul limbii franceze. La seminar pot participa judecători si procurori care deţin cunostinţe medii de limba franceză, astfel
încât seminarul se va putea concentra pe asimilarea termenilor juridici. Seminarul este inclus in Catalogul EJTN pentru 2017 și va fi deschis participării
magistraţilor străini.
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4858
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Drept UE în contencios administrativ. Fonduri structurale și TVA

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecatorilor specializati în soluționarea cauzelor de drept administrativ și fiscal de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi își propune să prezinte și să dezbată aspecte de practică a instanţelor naţionale în materia fondurilor structurale și a TVA.

4977

5 aprilie 2017

3

Oradea

Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex

20

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv consolidarea capacității autorităților judiciare din România în lupta împotriva violenței domestice și se adresează judecătorilor
specializați în soluționarea cauzelor civile și penale din cadrul Tribunalelor Mehedinți, Satu Mare, Timiș, Arad, Casaș Severin și judecătoriilor din raza
teritorială a acestora, precum și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe.

4903

6 aprilie 2017

2

Bucureşti

Expertize şi constatări în procesul penal

25

Descrierea seminarului:
Domeniile în care este necesar să se dispună efectuarea de rapoarte de expertiză sau constatări sunt din ce în ce mai diverse. Pentru a veni în sprijinul
practicienilor considerăm utilă reunirea judecătorilor şi procurorilor, precum şi a experților din domenii noi sau solicitate mai puțin frecvent, dar de o
importanță majoră în soluționarea unor cazuri (de ex. experți ai INSEMEX, experți în medicină legală psihiatrică, genetică etc.).

4877

7 aprilie 2017

1

Piteşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Pitești.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Constanţa

DENUMIREA SEMINARULUI:

Etică și deontologie

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Constanța.

4878

7 aprilie 2017

1

Bucureşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA București.

4826

10 aprilie 2017

1

Bucureşti

Aspecte generale de drept financiar-bancar

25

Descrierea seminarului:
Seminar destinat formarii judecătorilor și procurorilor cărora le este necesară în activitatea profesională însușirea unor noţiuni de bază privind domeniul
economico-financiar și bancar. Seminarul se adreseaza judecătorilor și procurorilor din raza Curţii de Apel București/Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel București. Seminarul este realizat în cooperare cu BNR.

4953

10 aprilie 2017

2

Bucureşti

Piața de capital - Law and Market

25

Descrierea seminarului:
Seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În cadrul acestei activități de formare vor fi abordate
aspecte referitoare la legislația internă și internațională privind piețele financiare. Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia
dreptului comercial (civil) de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Seminarul se va desfășura sub rezerva aprobării
finanțării acestuia de către partenerul extern. De asemenea, perioada de desfășurare ar putea suferi unele modificări, în funcție de momentul aprobării
finanțării.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Constanţa

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex

20

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv consolidarea capacității autorităților judiciare din România în lupta împotriva violenței domestice și se adresează judecătorilor
specializați în soluționarea cauzelor civile și penale din cadrul Tribunalelor București, Tulcea, Teleorman, Ialomița și judecătoriilor din raza teritorială a
acestora, precum și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe.

4915

20 aprilie 2017

2

Bucureşti

Infracțiuni economico-financiare

25

Descrierea seminarului:
Seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Scopul principal al acestei activități de formare este
acela de a oferi judecătorilor români o imagine de ansamblu cu privire infracțiunile economico-financiare. Seminarul va fi deschis participării
judecătorilor specializați în materia dreptului penal. Seminarul se va desfășura sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către partenerul extern. De
asemenea, perioada de desfășurare ar putea suferi unele modificări, în funcție de momentul aprobării finanțării.

4880

20 aprilie 2017

1

Alba Iulia

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Alba Iulia.

4881

21 aprilie 2017

1

Timişoara

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Timișoara.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Timişoara

DENUMIREA SEMINARULUI:

Etică și deontologie

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Timișoara.

4854

24 aprilie 2017

2

Bucureşti

Drept administrativ

25

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secţiilor de contencios administrativ-fiscal şi crearea unei practici unitare în ceea ce priveşte
aplicarea Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, a legii privind accesul la informaţiile de interes public (Legea 544/2001), precum şi în ceea
ce priveşte Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală, executarea creanţelor bugetare. Seminarul se adresează judecătorilor care funcţionează în
cadrul secţiilor sau completelor de contencios administrativ-fiscal organizate la instanţele judecătoreşti din ţară.

4837

26 aprilie 2017

3

Bârlad

Comunicare cu elemente și tehnici de Programare neurolingvistică (NLP)

20

Descrierea seminarului:
Programul îşi propune perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale magistraţilor în raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizaţiei din care fac
parte. Se urmărește familiarizarea magistraților cu noțiunile de bază și instrumentele oferite de modelul NLP (tehnica RAPPORT, structuri proprii de limbaj,
sisteme proprii de reprezentare - VAKOG etc.). Seminarul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe
mixte).

4855

27 aprilie 2017

2

Sinaia

Drept bancar

25

Descrierea seminarului:
Seminar destinat formării judecătorilor specializați în materia dreptului bancar, dreptului administrativ sau dreptului comercial de la nivelul tribunalelor,
curților de apel și ÎCCJ. Programul este realizat în cooperare cu BNR.

Pagina 11 din 40

Institutul Naţional al Magistraturii

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

mai 2017
COD
DATA DE ÎNCEPUT
SEMINAR

4954

4 mai 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor de muncă şi
asigurari sociale în litigii în care este incident dreptul UE

25

Descrierea seminarului:
Seminarul urmăreşte dezbaterea unor aspecte privind condiţiile şi limitele aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanţele naţionale în soluţionarea
conflictelor de muncă şi a litigiilor privind asigurările sociale. De asemenea, în cadrul acestui seminar va fi abordată şi jurisprudenţa CJUE privind
incidenţa prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a UE în litigiile având ca obiect drepturi salariale, precum şi egalitatea de tratament în raporturile
de muncă şi în materia securităţii sociale. Totodată, vor fi avute în vedere atât reglementările europene cu incidenţă semnificativă în litigiile soluţionate
de instanţele române, cât şi reflectarea jurisprudenţei CJUE în jurisprudenţa naţională. Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea
cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curţilor de apel.

4914

4 mai 2017

2

Bucureşti

Impactul CEDO și al Dreptului UE asupra drepturilor procedurale

20

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor care funcţionează în cadrul secţiilor sau completelor de contencios administrativ-fiscal organizate la instanţele
judecătoreşti din ţară. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017, va fi realizat în colaborare cu AEAJ (Asociaţia Europeana a Judecătorilor
Administrativi) şi va beneficia de aportul unor experţi străini în materia dreptului administrativ. Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză, nefiind
asigurată traducerea. Astfel, magistraţii care optează să participe la acest seminar trebuie să deţină un nivel bun de cunoştinţe de limba engleză, care
să le permită participarea efectivă la activităţile seminarului.
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4917

5 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Incidenţa dreptului penal în dreptul insolvenţei

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă (15 locuri), judecătorilor specialzați în materie penală (5 locuri) din
cadrul curţilor de apel București, Ploiești, Brașov, al tribunalelor arondate și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe (5 locuri).
Seminarul urmăreşte dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniu. Seminarul este
realizat în colaborare cu INPPI.

4823

8 mai 2017

2

Bucureşti

Aplicarea dreptului pieţei de capital

20

Descrierea seminarului:
În cadrul seminariilor vor fi abordate aspecte privind structura pieței de capital, fondurile de investiții și contribuția acestora la dezvoltarea pieței de
capital din România, legislația pieței de capital referitoare la garanțiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, noțiunea și
caracterele juridice ale instrumentelor financiare și ale tranzacției bursiere, fondurile de investiții, manipularea pieței de capital și abuzul de piață. Vor fi
organizate 4 seminarii. Acest seminar va fi deschis exclusiv participării procurorilor, acordându-se preferință procurorilor din cadrul DIICOT și DNA. La
seminarii vor participa și profesioniști ai pieței de capital. Seminarul va fi realizat în cooperare cu OPPC, ASF si ISF.

4938

8 mai 2017

5

Buzău

Limba engleza B1 - curs organizat de Centrul Multifunctional de
Pregatire Schengen

16

Descrierea seminarului:
Program realizat în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen din cadrul MAI. Modul de 60 de ore, nivel mediu (B1). Perioadele de
formare vor fi: 8 - 12 mai 2017, respectiv 12 - 16 iunie 2017, aceiaşi magistraţi urmând să participe la ambele module.

4862

8 mai 2017

5

Bucureşti

Engleză juridică

20

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în domeniul englezei juridice. La seminar pot participa judecători şi procurori care deţin cunostinţe medii de limba engleză, astfel
încât seminarul se va putea concentra pe asimilarea termenilor juridici. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017 şi va fi deschis participării
magistraţilor străini.
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4884

10 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Cluj

DENUMIREA SEMINARULUI:

Etică și deontologie

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Cluj.

4883

10 mai 2017

1

Cluj

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Cluj.

4848

11 mai 2017

2

Bucureşti

Expertize criminalistice

15

Descrierea seminarului:
Seminarul este organizat în cadrul unui proiect de cooperare intitualt "Improving forensic expertise and awareness among the judiciary in Bulgaria and
Romania", coordonat de către S.S.R. Internaţional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, alături de Institutul Naţional
Judiciar din Bulgaria, dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul criminalisticii. Seminarul va reprezenta un curs avansat în domeniul
biometriei și va fi susținut de experți olandezi și români. Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeana, in cadrul acestui proiect vor fi considerate eligibile
doar costurile aferente participarii (mese, cazare, transport) judecatorilor care provin de la instante situate la o distanta de cel putin 100 km de locul
desfasurarii actiunii de formare.In ipoteza selectarii unor magistrati care provin de la instante de judecata situate la o distanta de pana la 100 km de
locul desfasurarii seminarului, INM nu va suporta cheltuielile ocazionate de participarea acestora.
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SEMINAR

4971

11 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Trafic de persoane

10

Descrierea seminarului:
Proiectul are ca scop principal sprijinirea autorităților naționale competente pentru aplicarea în activitatea lor a prevederilor europene privind asistența
juridică a victimelor traficului de persoane, solicitanților de azil și refugiaților, atât prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru avocați,
procurori și judecători, cât și prin dezvoltarea unor relații de cooperare între reprezentanții diferitelor instituții europene, prin schimbul de bune practici cu
experți în drept din Germania, Suedia și Bulgaria. Temele propuse vor viza infracțiunea de trafic de persoane și infracțiuni conexe, protecția drepturilor
victimelor, instrumente legislative internaționale. La lucrările conferințelor vor participa câte 10 magistrați români. În cazul participanților din alte orașe,
regulile Comisiei UE sunt: participanții își efectuează rezervările la hotel, își plătesc transportul, iar pe baza documentelor justificative Pro Refugiu le
rambursează banii imediat la finalul training-ului. Pentru asigurarea cazării, trebuie avuți în vedere participanții de la mai mult de 100 km de București.
Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză, nefiind asigurată traducerea. Astfel, magistraţii care optează să participe la acest seminar trebuie să
deţină un nivel bun de cunoştinţe de limba engleză, care să le permită participarea efectivă la activităţile seminarului.

4885

11 mai 2017

1

Galaţi

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Galați.

4886

12 mai 2017

1

Bucureşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CMA București.
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4847

15 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Cooperarea judiciară și modul de aplicare a Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene

20

Descrierea seminarului:
Seminar coordonat de Academia de Drept European de la Trier (ERA).În cadrul proiectului va fi dezvoltat unui set de materiale de formare, documente
care urmează a fi utilizate de către instituțiile de formare partenere. Acestea vor reflecta domeniul de aplicare și conținutul normelor juridice europene
relevante. Proiectul își propune organizarea unui număr de 5 seminarii în colaborare cu autoritățile naționale din statele partenere, în următoarele orașe:
București, Barcelona, Trier, Vilnius și Dublin. La seminarul internațional organizat la București, vor fi invitați să participe 35 judecători și avocați din cadrul
sistemelor judiciare ale Statelor Membre UE, din care 20 participanți vor fi români (dintre care 5 din Bucureşti). Seminarul va fi deschis participării
judecătorilor specializați în materia dreptului civil și contenciosului administrativ. Seminarul se va desfășura exclusiv în limba engleză. Potrivit regulilor
impuse de Comisia Europeana, in cadrul acestui proiect vor fi considerate eligibile doar costurile aferente participării (mese, cazare, transport)
magistratilor care provin de la instante situate la o distanta de cel putin 100 km de locul desfasurarii actiunii de formare. In ipoteza selectarii unor
magistrati care provin de la instante de judecata situate la o distanta de pana la 100 km de locul desfasurarii seminarului, organizatorii nu vor suporta
cheltuielile ocazionate de participarea acestora.

4926

15 mai 2017

3

Iaşi

Investigarea şi cercetarea faptelor de corupție în domeniul
achizițiilor publice, inclusiv a infracțiunilor privind interesele
financiare ale UE

10

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează unui număr de 5 judecători din cadrul secțiilor penale ale instanțelor judecătorești și respectiv 5 procurori, care își desfășoară
activitatea în cadrul secțiilor de urmărire penală din cadrul parchetelor, indiferent de gradul de jurisdicție.

4942

15 mai 2017

5

Buzău

Limba franceză B1 - curs organizat de Centrul Multifunctional de
Pregatire Schengen

16

Descrierea seminarului:
Program realizat în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen din cadrul MAI. Modul de 60 de ore, nivel mediu (B1). Perioadele de
formare vor fi: 15 - 19 mai 2017, respectiv 12 - 16 iunie 2017, aceiaşi magistraţi urmând să participe la ambele module.
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4968

17 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Ploieşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Sisteme informatice Schengen – Cooperare Poliţienească
Internaţională

16

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi procurori de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.
Agenda seminarului include teme de cooperare judiciară în materie penală. Seminar realizat în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire
Schengen din cadrul MAI.

4859

18 mai 2017

2

Bucureşti

Dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale

25

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secţiilor de litigii de muncă și asigurări sociale, precum și crearea unei practici unitare în acest
domeniu. O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE aplicabile în materie. Seminarul se adresează judecatorilor specializaţi în solutionarea
cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel.

4887

19 mai 2017

1

Galaţi

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Galați.

4918

19 mai 2017

1

Cluj

Incidenţa dreptului penal în dreptul insolvenţei

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă (15 locuri), judecătorilor specialzați în materie penală (5 locuri) din
cadrul curţilor de apel Cluj, Tâgu Mureș, Alba Iulia, al tribunalelor arondate și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe (5 locuri).
Seminarul urmăreşte dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniu. Seminarul este
realizat în colaborare cu INPPI.
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4851

22 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Criminalitate informatică

30

Descrierea seminarului:
Această activitate își propune să aducă în atenția judecătorilor şi procurorilor români noile modalități de comitere a infracțiunilor informatice şi
modalitatea de investigarea a acestora.Alături de formatorii români, la seminar vor fi invitați să participe și experți FBI și Secret Service din SUA. Întrucât
informațiile primite de la companiile private sunt foarte valoroase în investigarea acestor tipuri de infracțiuni, la acest seminar vor fi invitați ca vorbitori şi
reprezentanți ai unor companii private din România (de ex. OLX, Okazii etc.) şi din străinătate (Western Union, eBay etc.).

4852

24 mai 2017

3

Bucureşti

Dezvoltare personală

20

Descrierea seminarului:
Programul de dezvoltare personală îşi propune să ofere participanților cadrul de analiză și autoevaluare a unui set de abilități non-juridice considerate
relevante nu doar pentru profesie, ci și pentru viața personală: comunicare, relaționare, poziționare față de sine și ceilalți, încredere, adaptare,
managementul situațiilor conflictuale etc., în scopul identificării nevoilor proprii de dezvoltare a comportamentelor și competențelor în aria profesională și
personală. Seminarul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe mixte).

4907

24 mai 2017

3

Sinaia

Formarea judecătorilor în materia legislației în domeniul dreptului
concurenței și cooperarea judiciară între judecătorii naționali
specializați în acest domeniu

22

Descrierea seminarului:
Seminarul își propune să pună în dezbatere dezbatere aplicarea Directivei 2014/104 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 noiembrie 2014
privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de
concurență a statelor membre şi a Uniunii Europene. La fiecare seminar vor participa câte 22 de judecători specializați în materia dreptului civil
(comercial) și în soluționarea cauzelor în materia dreptului concurențeide la nivelul tribunalelor, curtilor de apel şi ICCJ. Seminar realizat în cooperare cu
Freedom House România.
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4841

25 mai 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Contracte Internationale

25

Descrierea seminarului:
Seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În cadrul acestei activități de formare vor fi abordate
aspecte referitoare la Regulamentul Bruxelles I (nr. 1215/2012), Regulamentul UE nr. 593/2008 (Roma I). Seminarul va fi deschis participării judecătorilor
specializați în materia dreptului comercial (civil) de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție. Seminarul se va desfășura sub rezerva aprobării finanțării
acestuia de către partenerul extern. De asemenea, perioada de desfășurare ar putea suferi unele modificări, în funcție de momentul aprobării finanțării.

4963

29 mai 2017

2

Bucureşti

Rolul magistratului naţional în aplicarea dispoziţiilor referitoare la
mandatul european de arestare

20

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi procurori de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.
Seminarul este inclus şi în Catalogul EJTN 2017, fiind deschis şi magistraţilor străini.
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iunie 2017
COD
DATA DE ÎNCEPUT
SEMINAR

4919

9 iunie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Bacău

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Incidenţa dreptului penal în dreptul insolvenţei

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă (15 locuri), judecătorilor specialzați în materie penală (5 locuri) din
cadrul curţilor de apel Iași, Bacău și Suceava, al tribunalelor arondate și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe (5 locuri).
Seminarul urmăreşte dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniu. Seminarul este
realizat în colaborare cu INPPI.

4950

19 iunie 2017

2

Bucureşti

Medierea în materie comercială - Alternative Dispute Resolution
(ADR) - Commercial Mediation

25

Descrierea seminarului:
Seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Scopul principal al acestei activități de formare este
acela de a oferi judecătorilor români o imagine de ansamblu cu privire la medierea în materie comercială. Seminarul va fi deschis participării
judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Seminarul se va desfășura sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către partenerul extern. De asemenea, perioada de desfășurare ar putea suferi
unele modificări, în funcție de momentul aprobării finanțării.
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4861

20 iunie 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Drepturile, sprijinirea și protecţia victimelor criminalităţii

26

Descrierea seminarului:
În urma adoptării Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecţia victimelor criminalităţii și de înlocuire a
Deciziei-Cadru 2001/220/JAI a Consiliului, statele membre sunt obligate să asigure formarea practicienilor în domeniu. Seminarul are ca obiectiv formarea
judecătorilor și procurorilor pe aspecte ce ţin de abordarea apărării intereselor victimei în raport de obligaţiile asumate de statul român prin intrarea în
vigoare a actului UE. Temele care vor fi abordate pe parcursul acestui seminar vor avea ca obiect Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme
minime privind drepturile, sprijinirea și protecţia victimelor criminalităţii și de înlocuire a Deciziei-Cadru 2001/220/JAI a Consiliului, Legea nr. 211/2004 privind
unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum și drepturile acestora ce decurg din Codul de procedură penală.Seminarul
este dedicat unui număr de 13 judecători specializați în drept penal și 13 procurori, de la toate instanțele și parchetele din București.

4920

23 iunie 2017

2

Eforie

Incidenţa dreptului penal în dreptul insolvenţei

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă (15 locuri), judecătorilor specialzați în materie penală (5 locuri) din
cadrul curţilor de apel Constanța, Galați, al tribunalelor arondate și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe (5 locuri). Seminarul
urmăreşte dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniu. Seminarul este realizat în
colaborare cu INPPI.

4967

26 iunie 2017

5

Sovata

Scoala de vara "Etică şi deontologie"

20

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători şi procurori interesaţi de domeniul eticii şi deontologiei profesionale. Seminarul a fost inclus în Catalogul
EJTN pentru 2017. La seminar vor participa şi magistraţi din alte state ale Europei.
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4830

26 iunie 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Audierea minorilor și interacţiunea cu aceștia în cursul procedurilor
judiciare

25

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor și procurorilor în domeniul ascultării copilului în procedurile civile și penale, având în vedere atât
importanţa abordării acestui domeniu din perspectiva psihologică, cât și din cea juridică.Agenda seminarului va include prezentări teoretice și aplicaţii
practice cu privire la: profilul psihologic al copilului în contextul diferitelor proceduri judiciare, preocupări pentru respectarea interesului superior al
copilului în timpul ascultării sale, abilităţi de comunicare și tehnici de lucru cu acesta, precum și modalităţi de colaborare în cadrul echipei
pluridisciplinare ce are competenţa de a interveni în soluţionarea cauzelor care îl privesc pe copil. Scopul acestui seminar comun este de uniformizare
a procedurilor de ascultare a copilului în cadrul procedurilor judiciare și de extindere a bunelor practici identificate la nivelul anumitor instanţe în această
materie.Seminarul va avea ca grup ţintă 15 judecători de la judecătorii și tribunale și 10 procurori de la parchetele de pe lângă judecătorii și tribunale.

4970

26 iunie 2017

2

Bucureşti

Spălarea de bani și recuperarea activelor

20

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi procurori de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.
Seminarul este inclus şi în Catalogul EJTN 2017, fiind deschis şi magistraţilor străini.

4888

28 iunie 2017

1

Bucureşti

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA București.
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Aplicarea directă a Conventiei CEDO de către instanţele
judecătoreşti naţionale - aspecte penale

20

Descrierea seminarului:
Seminar destinat magistraţilor specializaţi în soluţionarea cauzelor penale de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie care deţin un nivel mediu de
cunoştinţe în materia drepturilor omului. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017, fiind astfel deschis participării judecătorilor şi procurorilor
români, dar şi magistraţilor străini.

4889

30 iunie 2017

1

Craiova

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Craiova.
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COD
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4824

3 iulie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Giroc

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Aplicarea dreptului pieţei de capital

20

Descrierea seminarului:
În cadrul seminariilor vor fi abordate aspecte privind structura pieței de capital, fondurile de investiții și contribuția acestora la dezvoltarea pieței de
capital din România, legislația pieței de capital referitoare la garanțiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, noțiunea și
caracterele juridice ale instrumentelor financiare și ale tranzacției bursiere, fondurile de investiții, manipularea pieței de capital și abuzul de piață. Vor fi
organizate 4 seminarii. Acest seminar va fi adresat atât procurorilor (cu precădere celor din cadrul DIICOT și DNA), cât și judecătorilor specializați în
materia dreptului penal. La seminarii vor participa și profesioniști ai pieței de capital. Seminarul va fi realizat în cooperare cu OPPC, ASF si ISF.
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COD
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4912

7 septembrie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Imbunătățirea aplicării Regulamentelor UE în materia dreptului
familiei și a succesiunilor - Better applying the EU Regulations on
Family and Succession Law

30

Descrierea seminarului:
Seminar la Bucureşti în cadrul unui proiect internațional coordonat de ERA. În cadrul acestui proiect va fi elaborat un set de materiale referitoare la
instrumentele juridice UE privind cooperarea judiciară în materie civilă, care vor viza domeniul dreptului familiei și al succesiunilor. În cadrul seminariilor din
acest proiect vor fi abordate aspecte privind divorțul și obligația de întreținere, răspunderea părintească în context transfrontalier, inclusiv răpirea copiilor
și succesiunile transfrontaliere. La seminar vor participa 30 de judecători specializați în soluționarea cauzelor de drept civil (dreptul familiei), dintre care
20 vor fi din București.Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeana, in cadrul acestui proiect vor fi considerate eligibile doar costurile aferente
participării (mese, cazare, transport) magistratilor care provin de la instante situate la o distanta de cel putin 100 km de locul desfasurarii actiunii de
formare. In ipoteza selectarii unor magistrati care provin de la instante de judecata situate la o distanta de pana la 100 km de locul desfasurarii
seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de participarea acestora.

4835

11 septembrie 201

2

Bucureşti

Combaterea traficului de droguri

20

Descrierea seminarului:
La seminar vor participa 10 judecători, 10 procurori și 5 polițiști care își desfășoară activitatea în cadrul investigării și judecării infracțiunilor de trafic de
droguri.
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2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

Managementul cauzei. Tehnici de redactare a hotărârilor

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Cel mai important act juridic pe care îl redactează judecătorul este hotărârea judecătorească. Pentru o bună redactare a actelor judecătorești, în
afara oricăror cerinţe de ordin literar sau estetic, legea și tradiţia juridică impun respectarea anumitor condiţii de formă. Seminarul își propune să dezvolte
cunoștințele participanților despre stilul juridic și unitatea scrierii juridice. Totodată, participanții își vor dezvolta deprinderile de construire a discursului
judiciar. În agenda seminariilor vor fi incluse și prezentări ale aplicației E-STATIS și ale funcționalităților acesteia. Seminarul se adresează judecătorilor de la
nivelul judecătoriilor.

4838

11 septembrie 201

3

Giroc

Comunicare cu elemente și tehnici de Programare neurolingvistică (NLP)

20

Descrierea seminarului:
Programul îşi propune perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale magistraţilor în raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizaţiei din care fac
parte. Se urmărește familiarizarea magistraților cu noțiunile de bază și instrumentele oferite de modelul NLP (tehnica RAPPORT, structuri proprii de limbaj,
sisteme proprii de reprezentare - VAKOG etc.). Seminarul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe
mixte).

4833

18 septembrie 201

2

Bucureşti

Combaterea criminalității economico- financiare

15

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în materia combaterii criminalității economico-financiare realizat în parteneriat cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală. La seminar
vor participa 15 de procurori (10 de la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale și 5 de la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel și PICCJ) și 15
inspectori anti-fraudă.

4891

19 septembrie 201

1

Oradea

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Oradea.
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1

Oradea

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Oradea.

4952

21 septembrie 201

2

Bucureşti

Piața de capital - Capital market legislation

25

Descrierea seminarului:
Seminar organizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte privind
reglementarea piețelor financiare, abuzul de piață, instrumentele financiare derivate, guvernanța corporativă în bănci și companii, soluționarea litigiilor
în piețele financiare și Uniunea Piețelor de Capital. Seminarul va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) de la
nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Seminarul se va desfășura sub rezerva aprobării finanțării acestuia de către
partenerul extern. De asemenea, perioada de desfășurare ar putea suferi unele modificări, în funcție de momentul aprobării finanțării.

4892

22 septembrie 201

1

Iaşi

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Iași.

4863

25 septembrie 201

5

Bucureşti

Engleză juridică

20

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în domeniul englezei juridice. La seminar pot participa judecători şi procurori care deţin cunostinţe medii de limba engleză, astfel
încât seminarul se va putea concentra pe asimilarea termenilor juridici. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017 şi va fi deschis participării
magistraţilor străini.
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2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Medierea

25

Descrierea seminarului:
Seminar inclus în Catalogul EJTN pentru 2017, deschis nu doar judecătorilor români, ci şi magistraţilor străini. Seminar dedicat medierii deschis participării
judecătorilor și procurorilor, indiferent de gradul de jurisdicție.

4908

27 septembrie 201

3

Predeal

Formarea judecătorilor în materia legislației în domeniul dreptului
concurenței și cooperarea judiciară între judecătorii naționali
specializați în acest domeniu

22

Descrierea seminarului:
Seminarul își propune să pună în dezbatere dezbatere aplicarea Directivei 2014/104 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 noiembrie 2014
privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de
concurență a statelor membre şi a Uniunii Europene. La fiecare seminar vor participa câte 22 de judecători specializați în materia dreptului civil
(comercial) și în soluționarea cauzelor în materia dreptului concurenței de la nivelul tribunalelor, curtilor de apel şi ICCJ. Seminar realizat în cooperare cu
Freedom House România.

4969

27 septembrie 201

3

Ploieşti

Sisteme informatice Schengen – Cooperare Poliţienească
Internaţională

16

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi procurori de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.
Agenda seminarului include teme de cooperare judiciară în materie penală. Seminar realizat în cooperare cu Centrul Multifuncţional de Pregătire
Schengen din cadrul MAI.

4893

29 septembrie 201

1

Târgu Mureş

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Târgu Mureș.
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COD
DATA DE ÎNCEPUT
SEMINAR

4849

2 octombrie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Expertize criminalistice

15

Descrierea seminarului:
Seminarul este organizat în cadrul unui proiect de cooperare intitualt "Improving forensic expertise and awareness among the judiciary in Bulgaria and
Romania", coordonat de către S.S.R. Internaţional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, alături de Institutul Naţional
Judiciar din Bulgaria, dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul criminalisticii. Seminarul va fi organizat sub forma unui webinar în
domeniul expertizei criminalistice, astfel că participanții vor urmări on-line prezentările formatorilor români și olandezi, având posibilitatea să adreseze
întrebări sau să formuleze comentarii în timp real. Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeana, in cadrul acestui proiect vor fi considerate eligibile doar
costurile aferente participarii (mese, cazare, transport) judecatorilor care provin de la instante situate la o distanta de cel putin 100 km de locul
desfasurarii actiunii de formare.In ipoteza selectarii unor magistrati care provin de la instante de judecata situate la o distanta de pana la 100 km de
locul desfasurarii seminarului, INM nu va suporta cheltuielile ocazionate de participarea acestora.

4948

2 octombrie 2017

2

Bucureşti

Managementul cauzei. Tehnici de redactare a hotărârilor

20

Descrierea seminarului:
Cel mai important act juridic pe care îl redactează judecătorul este hotărârea judecătorească. Pentru o bună redactare a actelor judecătorești, în
afara oricăror cerinţe de ordin literar sau estetic, legea și tradiţia juridică impun respectarea anumitor condiţii de formă. Seminarul își propune să dezvolte
cunoștințele participanților despre stilul juridic și unitatea scrierii juridice. Totodată, participanții își vor dezvolta deprinderile de construire a discursului
judiciar. În agenda seminariilor vor fi incluse și prezentări ale aplicației E-STATIS și ale funcționalităților acesteia. Seminarul se adresează judecătorilor de la
nivelul tribunalelor și curților de apel.

4856

5 octombrie 2017

2

Sinaia

Drept bancar

25

Descrierea seminarului:
Seminar destinat formării judecătorilor specializați în materia dreptului bancar, dreptului administrativ sau dreptului comercial de la nivelul tribunalelor,
curților de apel și ÎCCJ. Programul este realizat în cooperare cu BNR.
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2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Cooperare judiciară în materie penală - gasirea unui limbaj comun
prin intermediul englezei juridice

20

Descrierea seminarului:
Seminarul va aborda aspecte de cooperare judiciară în materie penală, dar va urmări şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză,
acordându-se preponderenţă noţiunilor juridice. La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi
procurori de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.Seminarul este inclus şi în Catalogul EJTN 2017, fiind deschis şi magistraților străini. Seminarul se va
desfăşura exclusiv în limba engleză, nefiind asigurată traducerea. Astfel, magistraţii care optează să participe la acest seminar trebuie să deţină un nivel
bun de cunoştinţe de limba engleză, care să le permită participarea efectivă la activităţile seminarului.

4827

9 octombrie 2017

1

Bucureşti

Aspecte generale de drept financiar-bancar

25

Descrierea seminarului:
Seminar destinat formarii judecătorilor și procurorilor cărora le este necesară în activitatea profesională însușirea unor noţiuni de bază privind domeniul
economico-financiar și bancar. Seminarul se adreseaza judecătorilor și procurorilor din raza Curţii de Apel București/Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel București. Seminarul este realizat în cooperare cu BNR.

4965

9 octombrie 2017

2

Bucureşti

Schimb de bune practici în domeniul protecţiei intereselor
financiare ale Uniunii Europene în România - abordarea
administrativă

15

Descrierea seminarului:
Seminarul își propune formarea profesională a reprezentanţilor DLAF și a magistraţilor care instrumentează dosare de nereguli/fraudă cu fonduri
europene (judecători de la ÎCCJ – Secţia de contencios administrativ și fiscal, din cadrul Curţilor de Apel – Secţia de contencios administrativ, procurori
DNA), reprezentanţi ai Autorităţilor de Management, ai Autorităţii de Audit, ai Agenţiei Naţionale de Integritate, ai Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice, precum și reprezentanţi DLAF. Seminarul va reuni 15 magistraţi (10 judecători și 5 procurori), 5 reprezentanţi DLAF, 8 reprezentanţi instituţii
naţionale partenere.
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NUMĂR LOCALITATE
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2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Comunicare în instanță

20

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, precum și procurorilor de
la parchetele de pe lângă aceste instanţe. Seminarul este inclus şi în Catalogul EJTN 2017 Plus, fiind deschis şi magistratilor straini.

4798

11 octombrie 2017

3

Bucureşti

Criminalistică

20

Descrierea seminarului:
Seminarul este deschis participării procurorilor criminalişti precum şi judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor penale. Agenda seminarului va
aborda problematica cercetării la faţa locului, cercetarea suspectului şi a armei, căutarea, ridicarea mijloacelor de probă şi dispunerea expertizei,
audierea părţilor şi a martorilor, confruntarea, reconstituirea, testarea la poligraf, expertiza psihiatrică şi percheziţia. Seminarul este conceput sub forma
unui workshop, având caracter interactiv, fiecare participant urmând a prezenta probleme dificile întâlnite în practică legate de temele incluse în
agendă. Seminarul va include o vizită la Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017, fiind deschis nu
doar judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor penale şi procurorilor români, ci şi participării magistraţilor străini.

4839

11 octombrie 2017

3

Sovata

Comunicare cu elemente și tehnici de Programare neurolingvistică (NLP)

20

Descrierea seminarului:
Programul îşi propune perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale magistraţilor în raporturile pe care le stabilesc în cadrul organizaţiei din care fac
parte. Se urmărește familiarizarea magistraților cu noțiunile de bază și instrumentele oferite de modelul NLP (tehnica RAPPORT, structuri proprii de limbaj,
sisteme proprii de reprezentare - VAKOG etc.). Seminarul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe
mixte).
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1

Timişoara

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Incidenţa dreptului penal în dreptul insolvenţei

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă (15 locuri), judecătorilor specialzați în materie penală (5 locuri) din
cadrul curţilor de apel Timișoara și Oradea, al tribunalelor arondate și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe (5 locuri). Seminarul
urmăreşte dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniu. Seminarul este realizat în
colaborare cu INPPI.

4850

16 octombrie 2017

2

Bucureşti

Expertize criminalistice

15

Descrierea seminarului:
Seminarul este organizat în cadrul unui proiect de cooperare intitualt "Improving forensic expertise and awareness among the judiciary in Bulgaria and
Romania", coordonat de către S.S.R. Internaţional - Centrul pentru pregătire și cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda, alături de Institutul Naţional
Judiciar din Bulgaria, dedicat formării profesioniștilor români și bulgari în domeniul criminalisticii. Seminarul va consta într-un un curs pentru judecători și
procurori în domeniul expertizelor criminalistice și va fi susținut de experți olandezi și români. Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeana, in cadrul
acestui proiect vor fi considerate eligibile doar costurile aferente participarii (mese, cazare, transport) judecatorilor care provin de la instante situate la o
distanta de cel putin 100 km de locul desfasurarii actiunii de formare.In ipoteza selectarii unor magistrati care provin de la instante de judecata situate
la o distanta de pana la 100 km de locul desfasurarii seminarului, INM nu va suporta cheltuielile ocazionate de participarea acestora.

4828

19 octombrie 2017

2

Bucureşti

Aspecte legate de răspunderea parentală în UE

20

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de dreptul familiei de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie. Seminarul
este inclus şi în Catalogul EJTN 2017 Plus, fiind deschis şi magistratilor straini.
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2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor de muncă şi
asigurari sociale în litigii în care este incident dreptul UE

25

Descrierea seminarului:
Seminarul urmăreşte dezbaterea unor aspecte privind condiţiile şi limitele aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanţele naţionale în soluţionarea
conflictelor de muncă şi a litigiilor privind asigurările sociale. De asemenea, în cadrul acestui seminar va fi abordată şi jurisprudenţa CJUE privind
incidenţa prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a UE în litigiile având ca obiect drepturi salariale, precum şi egalitatea de tratament în raporturile
de muncă şi în materia securităţii sociale. Totodată, vor fi avute în vedere atât reglementările europene cu incidenţă semnificativă în litigiile soluţionate
de instanţele române, cât şi reflectarea jurisprudenţei CJUE în jurisprudenţa naţională. Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea
cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curţilor de apel.

4972

20 octombrie 2017

2

Bucureşti

Trafic de persoane

10

Descrierea seminarului:
Proiectul are ca scop principal sprijinirea autorităților naționale competente pentru aplicarea în activitatea lor a prevederilor europene privind asistența
juridică a victimelor traficului de persoane, solicitanților de azil și refugiaților, atât prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru avocați,
procurori și judecători, cât și prin dezvoltarea unor relații de cooperare între reprezentanții diferitelor instituții europene, prin schimbul de bune practici cu
experți în drept din Germania, Suedia și Bulgaria. Temele propuse vor viza infracțiunea de trafic de persoane și infracțiuni conexe, protecția drepturilor
victimelor, instrumente legislative internaționale. La lucrările conferințelor vor participa câte 10 magistrați români. În cazul participanților din alte orașe,
regulile Comisiei UE sunt: participanții își efectuează rezervările la hotel, își plătesc transportul, iar pe baza documentelor justificative Pro Refugiu le
rambursează banii imediat la finalul training-ului. Pentru asigurarea cazării, trebuie avuți în vedere participanții de la mai mult de 100 km de București.
Seminarul se va desfăşura exclusiv în limba engleză, nefiind asigurată traducerea. Astfel, magistraţii care optează să participe la acest seminar trebuie să
deţină un nivel bun de cunoştinţe de limba engleză, care să le permită participarea efectivă la activităţile seminarului.

4894

20 octombrie 2017

1

Bacău

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a procurorilor din raza teritorială a PCA Bacău.
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4864

23 octombrie 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

5

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Engleză juridică

20

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în domeniul englezei juridice. La seminar pot participa judecători şi procurori care deţin cunostinţe medii de limba engleză, astfel
încât seminarul se va putea concentra pe asimilarea termenilor juridici. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017 şi va fi deschis participării
magistraţilor străini.

4962

26 octombrie 2017

2

Bucureşti

Rolul instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea dreptului
consumatorului

20

Descrierea seminarului:
Seminar inclus în Catalogul EJTN pentru 2017, deschis nu doar judecătorilor români, ci şi magistraţilor străini.Temele vizate sunt: Dreptul consumatorului
ca ramură distinctă de drept, Dreptul european al consumatorului, Rolul instanţelor naţionale in interpretarea si aplicarea dreptului consumatorului, Rolul
CJUE in interpretarea si aplicarea dreptului consumatorului, Noile evolutii in domeniu (cazul particular al clauzele abuzive şi cazul particular al creditului
pentru consum).

4817

30 octombrie 2017

2

Bucureşti

Judgecraft - Arta de a fi judecător

25

Descrierea seminarului:
INM își propune în acest an organizarea unui seminar cu tema “Judgecraft-Arta de a fi judecător”. Cursul este o replică a seminarului cu aceeași
denumire, organizat de către Judicial College din Marea Britanie.Seminarul se va concentra asupra setului de abilități comune aplicabile judecătorilor
la toate nivelurile de jurisdicție, iar tematica va include elemente privind comportamentul judiciar și etica, capacitatea de adaptare judiciară și
practicarea abilităților non-juridice în sala de judecată.

4960

30 octombrie 2017

2

Bucureşti

Rolul instantelor naționale în interpretarea şi aplicarea Dreptului UE

25

Descrierea seminarului:
Seminarul urmărește pregătirea magistraţilor în vederea asigurării cunoștinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu
sistemul judiciar al Uniunii Europene. Seminarul va pune un accent deosebit pe evoluţia jurisprudenţei CJUE și a practicii judiciare românești după
aderare. Seminarul se adresează judecătorilor de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept civil.
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4927

1 noiembrie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Sinaia

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Investigarea şi cercetarea faptelor de corupție în domeniul
achizițiilor publice, inclusiv a infracțiunilor privind interesele
financiare ale UE

10

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează unui număr de 5 judecători din cadrul secțiilor penale ale instanțelor judecătorești și respectiv 5 procurori, care își desfășoară
activitatea în cadrul secțiilor de urmărire penală din cadrul parchetelor, indiferent de gradul de jurisdicție.

4946

2 noiembrie 2017

2

Bucureşti

Lucrul cu categoriile vulnerabile sau aflate în situaţii vulnerabile –
copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane instituţionalizate
sau alte categorii de persoane

25

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor și procurorilor în domeniul interacţiunii cu aceste categorii vulnerabile sau aflate în situaţii vulnerabile,
având în vedere atât importanţa abordării acestui domeniu din perspectiva psihologică, cât și din cea juridică.Agenda seminarului va include
prezentări teoretice și aplicaţii practice cu privire la: profilul psihologic al categoriilor vulnerabile sau aflate în situaţii vulnerabile în contextul diferitelor
proceduri judiciare, preocupări pentru respectarea intereselor acestora, abilităţi de comunicare și tehnici de lucru cu acestea, precum și modalităţi de
colaborare în cadrul echipei pluridisciplinare. Scopul acestui seminar comun este de uniformizare a procedurilor și de extindere a bunelor practici
identificate la nivelul anumitor instanţe.Seminarul va avea ca grup ţintă 20 de judecători de la judecătorii, tribunale și curţi de apel, 5 procurori de la
parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale și curţi de apel și 5 consilieri juridici de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului.
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4853

8 noiembrie 2017
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NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Giroc

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Dezvoltare personală

20

Descrierea seminarului:
Programul de dezvoltare personală îşi propune să ofere participanților cadrul de analiză și autoevaluare a unui set de abilități non-juridice considerate
relevante nu doar pentru profesie, ci și pentru viața personală: comunicare, relaționare, poziționare față de sine și ceilalți, încredere, adaptare,
managementul situațiilor conflictuale etc., în scopul identificării nevoilor proprii de dezvoltare a comportamentelor și competențelor în aria profesională și
personală. Seminarul este deschis participării judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele (grupe mixte).

4860

9 noiembrie 2017

2

Bucureşti

Dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale

25

Descrierea seminarului:
Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor din cadrul secţiilor de litigii de muncă și asigurări sociale, precum și crearea unei practici unitare în acest
domeniu. O parte a agendei va fi rezervată aspectelor de drept UE aplicabile în materie. Seminarul se adresează judecatorilor specializaţi în solutionarea
cauzelor de dreptul muncii și asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel.

4925

9 noiembrie 2017

2

Bucureşti

Instrumente de cooperare judiciară în materie penală

20

Descrierea seminarului:
La seminar sunt invitaţi să participe judecători specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept penal şi procurori de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie.
Seminarul este inclus şi în Catalogul EJTN 2017, fiind deschis şi magistratilor straini.

4923

10 noiembrie 2017

1

Craiova

Incidenţa dreptului penal în dreptul insolvenţei

25

Descrierea seminarului:
Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de insolvenţă (15 locuri), judecătorilor specialzați în materie penală (5 locuri) din
cadrul curţilor de apel Craiova și Pitești, al tribunalelor arondate și procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe (5 locuri). Seminarul
urmăreşte dezbaterea unor teme controversate în practica judiciară, prezentarea unor elemente de noutate în domeniu. Seminarul este realizat în
colaborare cu INPPI.
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4865

13 noiembrie 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

5

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Engleză juridică

20

Descrierea seminarului:
Seminar de formare în domeniul englezei juridice. La seminar pot participa judecători şi procurori care deţin cunostinţe medii de limba engleză, astfel
încât seminarul se va putea concentra pe asimilarea termenilor juridici. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017 şi va fi deschis participării
magistraţilor străini.

4831

15 noiembrie 2017

1

Bucureşti

Carta fundamentală a drepturilor omului și implicațiile acesteia în
practica judiciară din România

20

Descrierea seminarului:
Seminar organizat în cadrul Proiectului “Judging the Charter – the Charter in judicial practice with a special focus on the case of protection of refugees
and asylum seekers” coordonat de Institutul pentru Drepturile Omului - Ludwig Boltzmann Gesellschaft (BIM). INM va contribui la organizarea unui seminar
local de o zi cu tema “Carta fundamentală a drepturilor omului și implicațiile acesteia în practica judiciară din România”. Seminarul se adresează unui
număr de 20 de judecători. Potrivit regulilor impuse de Comisia Europeana, in cadrul acestui proiect vor fi considerate eligibile doar costurile aferente
participării (mese, cazare, transport) magistratilor care provin de la instante situate la o distanta de cel putin 100 km de locul desfasurarii actiunii de
formare. In ipoteza selectarii unor magistrati care provin de la instante de judecata situate la o distanta de pana la 100 km de locul desfasurarii
seminarului, organizatorii nu vor suporta cheltuielile ocazionate de participarea acestora.

4961

20 noiembrie 2017

2

Bucureşti

Rolul instantelor naționale în interpretarea şi aplicarea Dreptului UE

25

Descrierea seminarului:
Seminarul urmărește pregătirea magistraţilor în vederea asigurării cunoștinţelor necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu
sistemul judiciar al Uniunii Europene. Seminarul va pune un accent deosebit pe evoluţia jurisprudenţei CJUE și a practicii judiciare românești după
aderare. Seminarul se adresează se adresează judecătorilor de la de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie specializaţi în soluţionarea cauzelor de
drept penal, precum și procurorilor.
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4799

22 noiembrie 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

3

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Criminalistică

20

Descrierea seminarului:
Seminarul este deschis participării procurorilor criminalişti precum şi judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor penale. Agenda seminarului va
aborda problematica cercetării la faţa locului, cercetarea suspectului şi a armei, căutarea, ridicarea mijloacelor de probă şi dispunerea expertizei,
audierea părţilor şi a martorilor, confruntarea, reconstituirea, testarea la poligraf, expertiza psihiatrică şi percheziţia. Seminarul este conceput sub forma
unui workshop, având caracter interactiv, fiecare participant urmând a prezenta probleme dificile întâlnite în practică legate de temele incluse în
agendă. Seminarul va include o vizită la Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR. Seminarul este inclus în Catalogul EJTN pentru 2017, fiind deschis nu
doar judecătorilor specializaţi în soluţionarea cauzelor penale şi procurorilor români, ci şi participării magistraţilor străini.

4895

23 noiembrie 2017

1

Constanţa

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Constanța.

4896

24 noiembrie 2017

1

Braşov

Etică și deontologie

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Brașov.
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4825

27 noiembrie 2017

Calendarul cronologic al acţiunilor de formare continuă 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

2

Bucureşti

DENUMIREA SEMINARULUI:

NR.
PARTICIP.

Aplicarea dreptului pieţei de capital

20

Descrierea seminarului:
În cadrul seminariilor vor fi abordate aspecte privind structura pieței de capital, fondurile de investiții și contribuția acestora la dezvoltarea pieței de
capital din România, legislația pieței de capital referitoare la garanțiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, noțiunea și
caracterele juridice ale instrumentelor financiare și ale tranzacției bursiere, fondurile de investiții, manipularea pieței de capital și abuzul de piață. Vor fi
organizate 4 seminarii. Acest seminar va fi deschis participării judecătorilor specializați în materia dreptului comercial (civil) și contenciosului administrativ
de la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție. La seminarii vor participa și profesioniști ai pieței de capital. Seminarul va fi
realizat în cooperare cu OPPC, ASF si ISF.
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COD
DATA DE ÎNCEPUT
SEMINAR

4897

8 decembrie 2017

NUMĂR LOCALITATE
ZILE

1

Suceava

DENUMIREA SEMINARULUI:

Etică și deontologie

NR.
PARTICIP.

20

Descrierea seminarului:
Seminarul face parte dintr-un program realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată și este dedicat formării magistraților în materia eticii și
deontologiei. Seminarul este deschis participării exclusiv a judecătorilor din raza teritorială a CA Suceava.
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