ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activităţi:

NUME SEMINAR
Vizită de studiu la EUROJUST

PERIOADA
16-20 martie 2015

LOCUL DE DESFĂŞURARE
Haga, Olanda

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Limba engleză

ORGANIZATOR
Reţeaua Europeană de Formare Judiciară - EJTN

DESCRIERE
Aceasta vizita de studiu isi propune sa releve particpantilor importanta şi rolul în crestere pe
care il are EUROJUST, constientizarea puterii pe care acesta o da statelor membre, precum şi
instrumentele prin care EUROJUST poate sa isi aduca contributia la rezolvarea concreta
cazurilor aflate pe rolul instantelor sau parchetelor.

FINANŢARE
Se acordă un perdiem în cuantum de 200 euro, iar transportul va fi decontat în limita a 400 de
euro.

CUI SE ADRESEAZĂ
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Această vizită de studiu se adresează judecătorilor și procurorilor.

NUMĂR DE LOCURI
Sunt alocate 20-28 de locuri pentru toate statele membre EJTN.
Selecţia iniţială va realizată de Institutul Naţional al Magistraturii.
Stabilirea numărului de locuri pentru fiecare stat membru, precum şi alocarea persoanele
selectate pentru locurile oferite, urmează să fie realizate de EJTN.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Formularul de înscriere completat
 Curriculum vitae în limba română
 Certificat de competenţă lingvistică– limba engleză (în măsura în care candidatul posedă
un astfel de certificat)
 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 doar în format electronic la adresa de e-mail:
vizitaeurojust@inm-lex.ro

TERMEN ÎNSCRIERE
15 decembrie 2014

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor români în funcţie de următoarele criterii:
 relevanţa
programului
pentru
activitatea
candidat/specializarea cerută pentru curs;

profesională

a

magistratului

 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională;
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 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea
acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii
engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Razvan MIHĂILĂ, tel. 021 407 62 51, e-mail: razvan.mihaila@inm-lex.ro
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