ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarelor activităţi:
NUME PROGRAM / PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
“Language Training on the Vocabulary of Judicial Cooperation in Criminal Matters”, 1-5
decembrie 2014, Institutul Național de Justiție (NIJ), Sofia, Bulgaria

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Engleză şi franceză
ORGANIZATOR
Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
DESCRIERE
Seminarul face parte din Programul EJTN de formare lingvistică în domeniul cooperării
judiciare, program în cadru căruia au fost organizate seminare în perioada 2011-2014.
FINANŢARE
Costurile de cazare şi masă vor fi rambursate de EJTN sub forma unei diurne (171€) 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.
CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează judecătorilor şi procurorilor cu atribuţii în domeniul cooperării judiciare
în materie penală.
NUMĂR DE LOCURI
3 locuri pentru grupa de limba engleză și 2 locuri pentru grupa de limba franceză
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 CV actualizat (în limba română)
 Scrisoare de intenţie (în limba română), cu menționarea grupei
 Documente care să ateste nivelul de cunoaştere a limbii engleze sau franceze (minim B2,
conform Cadrului European Comun de Referinţă 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
 avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi desfăşoară
activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care
judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul
conducătorului instanţei sau parchetului (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).
Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa: nadia.taran@inm-lex.ro
TERMEN ÎNSCRIERE
13 octombrie 2014
CRITERII DE SELECŢIE
 relevanţa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea
cerută pentru curs
 neparticiparea la seminare cu aceeaşi temă organizate în cadrul programului sau la alte
forme de pregătire internaţională
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces
prin participarea la seminar.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii
engleze sau franceze (nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru
Limbi sau echivalent), atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat

PERSOANA DE CONTACT
Nadia-Simona Ţăran, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, 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 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.
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