ANUNŢ
PRIVIND SELECȚIA PENTRU SEMINARUL
„Dialog judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii de
vârstă, sex, orientare sexuală, dizabilitate și rasă”

Institutul Naţional al Magistraturii organizează în perioada 10-11 aprilie 2014, la București,
un seminar în materia nediscriminării, deschis participării a 25 de judecători interesați de
acest domeniu sau care activează în materie.
Principalul obiectiv al seminarului îl constituie diseminarea Manualului elaborat de către
cercetătorii experți în domeniul drepturilor fundamentale ai Institutului Universitar European
din Florenţa (European University Institute – EUI) și va fi realizat prin folosirea acestuia în
cadrul unor ateliere de lucru.
Noutatea Manualului constă în aceea că experți naționali ai statelor partenere în proiect
(România, Italia, Polonia, Spania și Croația) au selectat jurisprudență națională relevantă,
care a fost analizată împreună cu cercetării EUI și pe baza căreia au fost elaborate scheme
ale dialogului judiciar care se poartă permanent între instanțele de diferite grade dintr-un stat
membru, dar și între acestea și propria Curte Constituțională, Curtea de Justiție a Uniunii
Europene și Curtea pentru Drepturlie Omului.
Astfel, judecătorii participanți la seminar vor putea testa și îmbunătăți aceste scheme de
gestionare a unui dosar care ridică probleme de discriminare, beneficiind de experiența
dialogului judiciar purtată de colegii din alte state membre UE, dar și de logica abordării
integrate a tuturor normelor potențial relevante (CEDO, UE, naționale).
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Ne face deosebită plăcere să anunțăm că au confirmat participarea în calitate de experți ai
EUI dra. Mădălina MORARU, doctorand la EUI și dl. Filippo Fontanelli, profesor de
drept la Universitatea din Surrey.
Seminarul va fi desfășurat în cadrul Proiectului JUST/2012/FRAC/AG/2755 „Cooperarea
Judiciară Europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica instanţelor naţionale –
potenţial neexplorat”, proiect coordonat de EUI, în care INM este partener, alături de
Consiliul Superior al Magistraturii, și care se derulează în perioada decembrie 2012-iunie
2014.
NUME SEMINAR
“D I A L O G
JUDICIAR
ÎN
DOMENIUL
NEDISCRIMINĂRII
PE
CRITERII
DE
VÂRSTĂ,
SEX,
ORIENTARE
SEXUALĂ,
DIZABILITATE ȘI RASĂ”
PERIOADA
10-11 Aprilie 2014
LOCUL DE DESFĂŞURARE
Institutul Național al Magistraturii, București
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Limba română
ORGANIZATORI
Institutul Național al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii
FINANŢARE
COSTURILE DE CAZARE ŞI MASĂ, PRECUM ŞI COSTURILE DE TRANSPORT,
ACESTEA DIN URMĂ DECONTATE ÎN LIMITA UNUI PLAFON DE 50 EURO, VOR FI
ASIGURATE DE CĂTRE ORGANIZATORI.
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CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează judecătorilor interesați de acest domeniu sau care activează în
materie, indiferent de grad sau de regiune geografică.
NUMĂR DE LOCURI DESCHISE SELECȚIEI
18 judecători
Pe lângă cei 18 judecători, la seminar vor fi invitați cei 5 judecători care au fost selectați
pentru atelierul de lucru în materie organizat la Florența de către EUI în cadrul proiectului,
precum și 2 formatori.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 CV în format Europass actualizat cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail)
 Scrisoare de intenţie, în limba română, prin care sunt explicate motivele
candidatului de a-şi depune candidatura.
Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa: gianina.radu@inmlex.ro
TERMEN ÎNSCRIERE
Luni, 17 martie 2014
CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor în funcţie de următoarele criterii:
 relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat;
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va
avea acces prin participarea la programul de pregătire.
 Cunoaşterea limibii engleze poate constitui un avantaj
PERSOANA DE CONTACT
Gianina Radu, consilier
gianina.radu@inm-lex.ro

pentru

afaceri

europene,

tel:

021.40.76.261,

e-mail:
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IMPORTANT!
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate să
transmită INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare,
problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să
permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.
Selectarea de către INM nu garantează magistraţilor participarea la acţiunile de formare
pentru care s-au înscris aceasta urmând a fi supusă aprobării, în condiţiile legii, conducerii
instanţei sau parchetului. Prin selecţia efectuată de INM magistratul dobândeşte doar o
vocaţie de a participa, conducerea instanţei sau parchetului urmând a decide asupra
participării efective.
În măsura în care conducerea instanţei 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
internaţionali a datelor referitoare la magistraţii selectaţi.
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