ANUNł
Institutul NaŃional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activităŃi:

DENUMIRE ACTIVITATE
Stagiu de 12 luni la Curtea de Justitie a Uniunii Europene - CJUE

DESCRIERE
În cadrul programului de schimb între autoritățile judiciare, Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară împreună cu Institutul Național al Magistraturii lansează un stagiu de 12 luni la
Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
ParticipanŃii la acest stagiu vor fi integraŃi în cabinetele membrilor CurŃii. Sarcinile acestor vor fi
stabilite în concordanŃă cu nevoile existente în fiecare cabinet. În principal sarcinile vor fi strâns
legate de dosarele pe care fiecare membru al CurŃii le are de soluŃionat.

ORGANIZATOR
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN

PERIOADA
Anul 2014

LOCUL DE DESFĂŞURARE
Stagiul de 12 luni la Curtea de Justitie a Uniunii Europene se va desfășura la Luxemburg.

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Pentru stagiul la CJUE este necesară cunoașterea limbii franceze și o altă limbă oficială a UE.

CUI SE ADRESEAZĂ
Stagiul de 12 luni la CJUE se adreseaza judecătorilor și procurorilor care:
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-

sunt judecători si procurori ai unui stat membru UE
au cel putin 1 an experiență ca judecător sau procuror
au cunoștințe de drept al Uniunii Europene
stăpâneasc bine limba franceză și o altă limbă vorbită în Uniunea Europeană

NUMĂR DE LOCURI
-

13 locuri pentru stagiul de 12 luni la CJUE (nr. de locuri pentru toate statele membre)

FINANłARE
Participanții vor avea alocat un perdiem de 120 eur (care va acoperi și transportul)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 formularul de inscriere completat
 curriculum vitae în franceză
 certificat de competență lingvistică pentru limba franceză
Documentele se trimit doar în fomat electronic la adresa de e-mail longtermexp@inm-lex.ro .

TERMEN ÎNSCRIERE
16 decembrie 2013

CRITERII DE SELECłIE
INM va efectua selecŃia iniŃială a candidaŃilor români în funcŃie de următoarele criterii:
 relevanŃa
programului
pentru
activitatea
candidat/specializarea cerută pentru curs;

profesională

a

magistratului

 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaŃională;
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea
acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecŃie va fi analizat corelativ cu condiŃia cunoaşterii temeinice a uneia din
limbile străine în care se defăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin
documente oficiale depuse de candidat.

2

PERSOANA DE CONTACT
Informații suplimentare pentru cele 2 stagii se pot obține de la d-l expert Razvan MIHĂILĂ, tel.
021 407 62 51, e-mail: razvan.mihaila@inm-lex.ro , fax: 021 407 62 59.
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