ANUNȚ
privind selecția participanților din cadrul seminarului transnațional “Towards Effective Redress
to Fundamental Rights Violations in the field of Data Protection”, 4-5 decembrie 2017,
Paris-Versailles, Franța, organizat în cadrul proiectului RE-Jus: Roadmap to European Effective
Justice

Institutul National al Magistraturii (în continuare INM) este partener în cadrul Proiectului RE-Jus: Judicial training ensuring
effective redress to fundamental rights violations, coordonat de către Universitatea din Trento, Italia.

NUME SEMINAR
“Towards Effective Redress to Fundamental Rights Violations in the field of Data Protection”

PERIOADA
4-5 decembrie 2017
LOCUL DE DESFĂŞURARE
Paris-Versailles, Franța
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Limba engleză
ORGANIZATOR
Universitatea din Trento, Italia
DESCRIERE GENERALA A PROIECTULUI
Seminarul transnațional “Towards Effective Redress to Fundamental Rights Violations in the field of Data Protection” este
organizat în cadrul Proiectului “RE-Jus: Judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”.
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Proiectul, co-finanțat de Comisia UE, oferă judecătorilor din diferite State Membre posibilitatea de a participa în cadrul unor
programe de formare focusate pe modalitatea de aplicarea a drepturilor fundamentale în UE.
Mai exact, Proiectul are ca scop consolidarea cunoștințelor participanților cu privire la domeniul de aplicare al Cartei
Drepturilor Fundamentale ale UE, tehnici de dialog între UE și instanțele naționale, relevanța principiilor enunțate de CJUE
(proporționalitate, eficiență și echivalență), care pot servi judecătorilor naționali și altor autorități responsabile cu punerea în
executare a hotărârilor judecătorești, în identificarea procedurile și remediilor aplicabile în soluționarea cauzelor ce implică
încălcări ale drepturilor fundamentale.
Proiectul tratează următoarele trei arii tematice: migrație, drepturile consumatorului și protecția datelor cu caracter personal.
Proiectul este coordonat de Universitatea din Trento (Italia) în parteneriat cu alte nouă instituții din diferite State Membre:
Universitatea din Versailles (Franța), Institutul Polonez de Studii Legale (Polonia), Universitatea din Amsterdam (Olanda) și
Școlile de Magistratură din România, Croația, Irlanda, Italia, Slovenia și Spania.
DESCRIEREA SEMINARULUI
Seminarul urmărește să ofere judecătorilor naționali și celorlalți practicieni în drept, care vor participa în cadrul
evenimentului, o serie de linii directoare pentru aplicarea corectă a Cartei Drepturilor Fundamentale ale UE (în principal în
domeniul protecției datelor cu caracter personal) și a principiilor enunțate de Curtea de Justiție a UE (CJUE), respectiv

proporționalitatea, eficiența și echivalența în domeniul protecției consumatorului. În cadrul seminarului se va
analiza rolul CJUE în formularea principiilor enumerate mai sus, precum și rolul instanțelor naționale în aplicarea
acestor principii în domeniul drepturilor consumatorului.
Participarea unui număr mare de reprezentanți ai diferitelor categorii socio-profesionale cu rol în interpretarea și aplicarea
drepturilor fundamentale din diferite State Membre, va stimula schimbul de informații de experiențe în domeniu. Așadar,
participarea activă a persoanelor implicate reprezintă o componentă esențială a derulării acestui seminar, participarea
acestora fiind solicitată atât în cadrul evenimentului cât și în fazele premergătoare și ulterioară, în special în ceea
ce privește identificarea jurisprudenței relevante în domeniu.
FINANŢARE
Cazarea, masa și transportul participanților vor fi asigurate de organizatori. În acest sens, transportul participanților va fi
decontat în limita unui plafon de 350 de euro.
CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează judecătorilor, de preferat dintre cei cu experiență profesională relevantă pentru domeniul
seminarului (protecția datelor cu caracter personal).
NUMĂR DE LOCURI
Pentru acest seminar transnațional INM va selecta trei judecători.
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
Persoanele interesate sunt rugate să trimită, exclusiv în format electronic, la adresa de email ruxandra.stan@inm-lex.ro
următoarele documente:


CV în limba engleză actualizat cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail);



Documente care să ateste nivelul de cunoaştere avansat a limbii engleze. În cazul în care atare documente
nu sunt disponibile candidatul va specifica in CV nivelul de cunoaştere a limbii engleze. Comisia de selecție își
rezervă dreptul de a organiza un interviu telefonic pentru verificarea cunoștințelor de limbă engleză, dacă acest
lucru se impune;



Scrisoare de intenţie, în limba engleză, prin care sunt explicate motivele candidatului de a-şi depune
candidatura (o descriere a experienței profesionale relevante pentru obiectul seminarului) și cum acesta va
beneficia din această experiență și va contribui mai departe la aplicarea și diseminarea informațiilor acumulate;



avizul colegiului de conducere al instanţei la care magistratul îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă,

avizul preşedintelui secţiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul
conducătorului instanţei (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în
misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul
Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a
acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).
TERMEN ÎNSCRIERE
24 septembrie 2017
CRITERII DE SELECŢIE
Criteriile principale de selecție impuse de organizatori sunt:
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională în domeniul litigiilor cu profesioniștii și a protecției consumatorului;
2. Cunoştinţe avansate de limbă engleză.
ATENȚIE! Îndeplinirea ambelor criterii este deosebit de importantă având în vedere nivelul de implicare al persoanelor
selectate , atât pe parcursul seminarul cât și în fazele premergătoare și ulterioară desfășurării seminarului, prin elaborarea
unor studii de caz în limba engleză bazate pe jurisprudența relevantă identificată în România, care vor fi încărcate în Baza
de date online RE-Jus. Studiile de caz relevante vor fi totodată incluse în Manualul elaborat pentru acest seminar.
Contribuția fiecărui participant va fi menționată în cuprinsul materialelor elaborate.
În situația în care criteriile impuse de organizator se vor dovedi insuficiente pentru departajarea candidaților, comisia de
selecție va procedat la aplicarea criteriilor generale utilizate în selecțiile efectuate de INM privind participarea magistraților
români la programele internaționale de formare (Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Științific INM nr. 8/12.05.2015) și anume:
a) relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
b) neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională;
c) posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la
programul de pregătire.
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În plus, față de criteriile de selecție enumerate mai sus, comisia de selecție va avea în vedere și următoarele aspecte de
ordin general impuse de organizatori:
 În mod principial, niciun participant nu poate lua parte la mai mult de un seminar organizat în cadrul RE-Jus.
De la această regulă pot exista derogări numai în cazuri excepţionale şi numai cu acordul organizatorilor;
 Organizaţiile partenere vor asigura o reprezentare largă şi egală pentru judecătorii specializaţi în drept civil,
penal şi administrativ, sau în sistemele naţionale care nu fac asemenea distincţie, selecţia trebuie să vizeze
acei judecători a căror activitate este în mare parte axată pe domeniile vizate de seminarii. Numărul
judecătorilor selectaţi din cadrul acestor trei categorii se va face în funcţie de tema fiecărui seminar;
 Se va asigura un echilibru între diferitele niveluri ale instanţelor naţionale, cu asigurarea implicării judecătorilor
din cadrul instanţelor inferioare şi superioare. Toate instanţele, superioare și inferioare, vor fi reprezentate în
fiecare grup;
 În plus, pe lângă judecători, vor putea fi selectaţi şi procurori, dacă vor exista teme unde aceştia îşi pot aduce
contribuţia. Organizaţia parteneră va decide asupra oportunităţii includerii acestei categorii şi în consecinţă,
dacă aparţin unui sistem ierarhic separat, va stabili modul în care selecţia acestora va fi organizată. Se va
asigura, în orice situaţie, respectarea principiilor și criteriilor stabilite în aceste criterii de selecţie;
 Va fi căutată asigurarea un echilibru de gen între participanţi;
 Va fi căutată asigurarea unui echilibru între participanți de diferite vârste;
 Va fi luată în considerare distribuţia geografică, în scopul de a selecta participanţi care îşi au locul de muncă
în diferite arii şi regiuni geografice din cadrul statelor participante;
! ATRIBUȚIILE PARTICIPANȚILOR



Persoanele selectate trebuie să participe în cadrul tuturor sesiunilor seminarului, să se familiarizeze în avans cu
materialele distribuite și să se pregătească pentru a putea participa în mod activ pe parcursul seminarului și în
activitățile ulterioare acestuia;
Persoanele selectate vor fi implicate activ și în fazele premergătoare și ulterioră desfășurării seminarului, prin
elaborarea unor studii de caz în limba Engleză bazate pe jurisprudența relevantă identificată în România, care vor
fi încărcate în Baza de date online RE-Jus. Studiile de caz relevante vor fi totodată incluse în Manualul elaborat
pentru acest seminar.
Contribuția fiecărui participant va fi menționată în cuprinsul materialelor elaborate.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este d-na Ruxandra Elena STAN, personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, e-mail: ruxandra.stan@inm-lex.ro, tel.
021/40.76.243.
IMPORTANT
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport,
rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale din partea Universității din Trento, cu respectarea condițiilor
administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței cu Universtatea din Trento. În termen de 15
zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în
cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute şi soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură
să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.
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