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JUST/2013/JCIV/AG/4634
Practical exercises in implementing the judicial cooperation in civil and commercial matters
Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de coordonator al proiectului
JUST/2013/JCIV/AG/4634 - “Exerciții practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare
judiciară în materie civilă şi comercială”, în cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii, anunţă
reluarea procedurii de selecţie pentru un post de expert formator pentru 3 seminarii şi conferinţa
finală în cadrul proiectului. Datele seminariilor vor fi: 18-20 martie 2015, 22-24 aprilie 2015, 27-29
mai 2015, iar conferinţa finală este programată în perioada 22-23 octombrie 2015.
În cadrul fiecărui seminar vor fi implicaţi experţi naţionali, precum şi experţi străini
specializaţi în cooperarea în materie civilă şi comercială, desemnaţi de partenerii externi ai
proiectului (Institutul de Formare Judiciară din Belgia, Institutul Judiciar din Bulgaria, Școala
Judiciară din Polonia, Academia de Drept European, Școala Judiciară a Consiliului Superior al
Magistraturii din Italia şi Şcoala Judiciară a Consiliului General al Puterii Judiciare din Spania).

Identificarea şi selecţia expertului se vor realiza luând în considerare următoarele criterii:
1. Expertiză demonstrată în materia specifică (dreptul familiei), cum ar fi: cel puţin 5 ani de
experienţă practică în cooperarea judiciară în materia dreptului familiei ca judecător sau
personal de specialitate al unei autorităţi centrale, având abilităţi de formare dovedite
(experienţă în activităţi de formare profesională, moderare de workshop-uri etc.) sau
experienţă academică ori didactică de cel puţin 5 ani în cooperare judiciară internaţională în
materie civilă.
În cadrul proiectului, o atenţie specială va fi acordată următoarelor instrumente juridice ale UE:


Regulamentul (CE) Nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind
competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie
matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1347/2000



Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi
comercială

2. Disponibilitate pentru participarea la seminariile organizate în cadrul proiectului, precum şi la
conferinţa finală;
3. Interes real in tematica abordată şi angajament pentru a contribui ştiinţific la obiectivul
proiectului, prin elaborarea de materiale, studii de caz, compilarea pachetelor legislative şi a
altor informaţii relevante pentru proiect;
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4. Fluenţă verbală şi scrisă în limba engleză. Limba de lucru a proiectului este limba engleză,
motiv pentru care toţi experţii selectaţi trebuie să aibă un nivel ridicat de cunoaştere a acestei
limbi, pentru a putea fi implicaţi în mod activ în activităţile seminariilor şi de a elabora
materialele scrise.

Condiţiile generale de participare sunt următoarele:
•

Participarea la cele 3 seminarii în cadrul componentei de cooperare judiciară în materie civilă.
Expertul va fi invitat să participe la unul sau la toate cele 3 seminarii. Datele seminariilor vor fi:
18-20 martie 2015, 22-24 aprilie 2015, 27-29 mai 2015.

•

Expertul ar trebui să participe şi la conferinţa finală, programată în perioada 22-23 octombrie
2015, în care vor fi dezbătute concluziile şi problemele ridicate de participanţi în cadrul
seminariilor;

•

Toate cele 3 seminarii şi conferinţa finală vor fi organizate la Bucureşti;

•

Seminariile vor fi organizate sub forma unor procese simulate. Participanţii vor fi împărţiţi în
două grupuri, fiecare având de rezolvat un caz practic, iar solicitările de asistenţă judiciară vor fi
transmise celuilalt grup, pentru rezolvarea acestora. De asemenea, fiecare grup va trebui să
soluţioneze cazul practic propriu pe baza răspunsului primit. Agenda va include, de asemenea,
prezentări (prelegeri) privind noile instrumente utilizate în cooperarea internaţională în materie
civilă, astfel că expertul va putea alege dacă doreşte să fie lector sau moderator al grupurilor de
lucru;

•

Expertul selectat va fi contactat în mod direct, în vederea stabilirii detaliilor organizatorice
legate de implicarea acestuia în cadrul proiectului, de transportul şi de cazarea acestuia în
Bucureşti pe timpul seminariilor şi a conferinţei finale (Consiliul Superior al Magistraturii se va
ocupa de toate aspectele organizatorice pentru toţi participanţii);

•

CSM, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, va acoperi costurile de transport în limita a 75
de euro/seminar, oferind şi o diurnă pentru suportarea costurilor pentru cazare şi masă.

•

Expertul va primi un onorariu de 275 euro/zi (fiecare seminar 2.5 zile, iar conferința finală 2
zile). Pentru materialele scrise (elaborarea metodologiei, a materialelor de formare și a
documentelor tematice ce vor fi publicate pe site-ul EUROQOUD), bugetul permite plata unei
sume suplimentare de 275 de euro/zi pentru un număr maxim de 18 zile lucrătoare (6 zile/luna
x 3 luni), în funcție de materialele pe care experții le vor elabora.

Documente necesare pentru înscriere:
1. Formularul de înscriere completat;
2. CV complet în limba engleză;
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3. Dovadă competenţă lingvistică (orice document din care să reiasă nivelul de cunoaştere al limbii
engleze). Limba de lucru a proiectului este limba engleză, motiv pentru care toţi experţii
selectaţi trebuie să aibă un nivel ridicat de cunoaştere a acestei limbi;
4. O scrisoare de intenţie în limba engleză prin care candidatul va explica motivele pentru care
aplică pentru acest proiect, în ce mod poate beneficia sau contribui la acest proiect. Scrisoarea
de intenţie nu trebuie sa conţină CV-ul candidatului.

Candidaţii vor putea fi invitaţi la un interviu în faţa comisiei de selecţie.

Documentele vor fi transmise doar în format electronic la adresa de e-mail:
razvan.mihaila@inm-lex.ro . Data limită de transmitere a acestora pentru înscriere este 17
decembrie 2014.

