ANUNł
Institutul NaŃional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activităŃi:
NUME SEMINAR
CiLaw (cooperare judiciară în materie civilă) – Maintenance obligations / obligations
alimentaires
PERIOADA
5-6 decembrie 2013
LOCUL DE DESFĂŞURARE
Institutul NaŃional de JustiŃie, Sofia (Bulgaria)
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Engleză şi franceză
ORGANIZATOR
ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
DESCRIERE
Seminarul face parte din Proiectul CiLaw (Civil Law) derulat de ReŃeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN) şi îşi propune aprofundarea şi diseminarea instrumentelor şi
practicilor aplicabile în prezent în materia obligaŃiilor de întreŃinere, la nivelul Uniunii Europene
şi la nivel internaŃional.
FINANłARE
Costurile de cazare şi masă vor fi rambursate de EJTN sub forma unei diurne iar costurile de
transport, în limita unui plafon de 400 euro, vor fi decontate de EJTN, după finalizarea
seminarului, în baza documentelor de transport, în original.
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CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează judecătorilor care soluŃionează cauze în materia ce face obiectul
seminarului.
NUMĂR DE LOCURI
2
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Scrisoare de intenŃie (în limba română), din care să rezulte specializarea în materia ce face
obiectul seminarului, precum şi motivaŃia participării la seminar
 CV (în limba română)
 Documente care să ateste nivelul de cunoaştere a limbii engleze sau franceze (minim B2,
conform Cadrului European Comun de ReferinŃă pentru Limbi sau echivalent). În cazul în
care atare documente nu sunt disponibile INM îşi rezervă dreptul de a organiza un interviu
telefonic pentru atestarea nivelului de limbă
Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa: nadia.taran@inm-lex.ro
TERMEN ÎNSCRIERE
31 octombrie 2013
CRITERII DE SELECłIE
 relevanŃa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea
cerută pentru curs
 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaŃională
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces
prin participarea la seminar.
Fiecare criteriu de selecŃie va fi analizat corelativ cu condiŃia cunoaşterii temeinice a limbii
engleze sau franceze (nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de ReferinŃă pentru
Limbi sau echivalent), atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
PERSOANA DE CONTACT
Nadia-Simona łăran, expert INM, Departamentul de Formare profesională continuă, tel:
021.40.76.264, fax: 021.40.76.267, e-mail: nadia.taran@inm-lex.ro
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IMPORTANT!
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate să
transmită INM un raport privind activităŃile desfăşurate în cadrul programului de formare,
problemele de drept dezbătute, soluŃiile relevate precum şi orice alte informaŃii de natură să
permită o evaluare a calităŃii şi eficacităŃii programului.
Selectarea de către INM nu garantează magistraŃilor participarea la acŃiunile de formare pentru
care s-au înscris aceasta urmând a fi supusă aprobării, în condiŃiile legii, conducerii instanŃei
sau parchetului. Prin selecŃia efectuată de INM magistratul dobândeşte doar o vocaŃie de a
participa, conducerea instanŃei sau parchetului urmând a decide asupra participării efective.
În măsura în care conducerea instanŃei sau parchetului nu aprobă participarea magistratului
selectat la seminar, acest aspect va fi comunicat INM de îndată, astfel încât să se evite
pierderea locurilor alocate României, ca urmare a netransmiterii în termenul stabilit de
partenerii internaŃionali a datelor referitoare la magistraŃii selectaŃi.
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