ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activități:

DENUMIRE ACTIVITATE
Schimburi specializate între judecători şi procurori din statele membre ale UE

DESCRIERE
Institutul Național al Magistraturii organizează, împreună cu European Judicial Training
Network – Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (în continuare, EJTN), un program de
schimb de magistrați între statele europene.
Urmare a succesului înregistrat în anii anteriori, 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 refugiaților/azil;
 drept bancar;
 dreptul concurenței;
 drept comercial/dreptul economiei;
 dreptul contractelor;
 combaterea terorismului;
 dreptul mediului;
 dreptul familiei;
 combaterea infracțiunilor economico-financiare;
 dreptul insolvenței;
 dreptul muncii;
 mediere;
 combaterea criminalității organizate;
 dreptul sănătății publice;
 drept fiscal,
programul stagiului fiind axat pe un schimb de experiență în aceste domenii specializate.

ORGANIZATOR
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN
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Institutul National al Magistraturii

PERIOADA
Al doilea semestru al anului 2017 (schimburile trebuie efectuate până la 31 decembrie 2017).
Stagiul se va desfășura pe o perioadă de 5 zile. 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.

STATE PARTICIPANTE, NUMĂRUL DE LOCURI ŞI 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.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor şi procurorilor români specializați în unul din domeniile:
 dreptul refugiaților/azil;
 drept bancar;
 dreptul concurenței;
 drept comercial/dreptul economiei;
 dreptul contractelor;
 combaterea terorismului;
 dreptul mediului;
 dreptul familiei;
 combaterea infracțiunilor economico-financiare;
 dreptul insolvenței;
 dreptul muncii;
 mediere;
 combaterea criminalității organizate;
 dreptul sănătății publice;
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drept fiscal.

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, stagiul să se desfășoare exclusiv în condițiile financiare
aprobate la nivel de EJTN.
Mai multe detalii în Ghidul practic al EJTN:
http://www.ejtn.eu/PageFiles/4605/Guide_2017_EN_ST_OneWeek.pdf

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Formularul de înscriere ON-LINE completat
 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).
Modalitatea de înscriere:
1. Se completează formularul online care se află la adresa:
http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/
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În locul pasului de transmitere a documentelor din cadrul formularului se va da click pe
"Submit application/Envoyer la candidature", iar documentele vor fi transmise prin
intermediul formularului pus la dispoziție de INM conform punctului următor.
* Un tutorial privind modul de completare al formularului poate fi urmărit aici: https://youtu.be/nH41J9DMOQA

2. Curriculum vitae, avizul colegiului de conducere şi certificatul de competență lingvistică vor fi
încărcate prin intermediul formularului pus la dispoziția candidaților de INM la adresa:
http://www.inm-lex.ro/form/

TERMEN ÎNSCRIERE
23 iunie 2017

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecția inițială a candidaților români 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;
 posibilitatea şi 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 uneia din
limbile străine în care se desfășoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin
documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Diana MIHĂILĂ, tel. 021 407 62 53, e-mail: diana.mihaila@just.ro

IMPORTANT!
Magistrații selectați vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării
(achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației
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oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în
documentele anexate corespondenței EJTN.
În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM
un raport privind activitățile desfășurate în cadrul programului de formare, problemele de drept
dezbătute şi soluțiile relevate, precum şi orice alte informații de natură să permită o evaluare a
calității şi eficacității programului.
Selecția INM conferă magistraților selectați doar o vocație de participare, urmând ca
participarea efectivă să fie determinată în urma deciziei organizatorilor.
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