ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
Institutul National al Magistraturii

Vizita de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - 2013

Institutul NaŃional al Magistraturii (în continuare, INM) anunŃă
organizarea, de către European Judicial Training Network – ReŃeaua
Europeană de Formare Judiciară (în continuare, EJTN), în cadrul
Programului de schimb de magistraŃi între statele europene, a două
vizite de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, una

Vizitele în limba
engleză:
•

2-5 decembrie 2013

organizată în limba engleză şi una în limba franceză.
Vizita organizată în limba engleză va avea loc în perioada 2-5

Vizita în limba
franceză:

decembrie 2013 (2 locuri), iar vizita organizată în limba franceză va
•

avea loc în perioada 16-19 septembrie 2013 (6 locuri).

16-19 septembrie 2013

EJTN rambursează cheltuielile de transport (în limita a 400 Euro) şi
acordă un per-diem pentru acoperirea costurilor de cazare şi masă.
Per-diemul în cuantum de 184 euro va fi acordat pentru fiecare din zilele
vizitei, precum şi pentru ziua precedentă şi următoare stagiului.
În conformitate cu politica EJTN, instituŃia de formare din statul

Termen limită
pentru înscriere:

participant la program va fi cea care realizează selecŃia.
•

13 august 2013 pentru
vizita în limba
franceza

•

20 august 2013 pentru
vizita în limba engleza

Pentru a asigura transparenŃa şi obiectivitatea acestui demers,
selecŃia va fi realizată conform următoarelor criterii:
○ relevanŃa programului pentru activitatea profesională a
magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
○

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
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cunoaşterii temeinice a uneia din limbile străine în care se desfăşoară
programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale
depuse de candidat.
MagistraŃii interesaŃi îşi pot exprima opŃiunea de a participa la
aceste vizite, transmiŃând INM, doar în format electronic, un CV, formularul

Documente
necesare:
•

CV

•

Formular înscriere

•

Certificat de
competenŃa
lingvistică (pentru
persoanele care deŃin
un astfel de certificat)

de înscriere completat în limba engleză sau franceză şi un certificat de
competenŃă lingvistică (în măsura în care posedă un astfel de certificat)
până la data de:
-13 august 2013 pentru vizita în limba franceză la adresa de e-mail
florentina.deaconu@inm-lex.ro
- 20 august 2013 pentru vizita în limba engleză la adresa de e-mail
razvan.mihaila@inm-lex.ro
InformaŃii suplimentare pentru acest program pot fi obŃinute de la
d-na Florentina DEACONU, tel. 021 407 62 49, respectiv Răzvan MIHĂILĂ,
tel. 021 407 62 51.
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele
selectate sunt obligate să transmită INM un raport privind activităŃile
desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept
dezbătute, soluŃiile relevate precum şi orice alte informaŃii de natură să
permită o evaluare a calităŃii şi eficacităŃii programului.

Documentele se
transmit doar în
format electronic
la adresa:
•

florentina.deaconu@in
m-lex.ro (franceza)

•

razvan.mihaila@inmlex.ro (engleza)

Selectarea de către INM nu garantează magistraŃilor participarea
la acŃiunile de formare pentru care s-au înscris aceasta urmând a fi
supusă aprobării, în condiŃiile legii, conducerii instanŃei sau parchetului.
Prin selecŃia efectuată de INM magistratul dobândeşte doar o vocaŃie de
a participa, conducerea instanŃei sau parchetului urmând a decide
asupra participării efective.
În măsura în care conducerea instanŃei sau parchetului nu aprobă
participarea magistratului selectat la activitatea pentru care a aplicat,
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 internaŃionali a datelor referitoare la
magistraŃii selectaŃi.
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